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Förord
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upp och svarat på mina frågor. Sist men inte minst ett stort tack till min handledare Jonas 
Kågström för alla goda tips och råd som han gav mig och för hans eviga tålamod.

Gävle, september 2006

Valina Durakovic
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Sammanfattning

På senare tid har allt fler företag börjat informera om den miljöpåverkan som deras 
verksamhet åstadkommer. Denna information riktas till en mängd olika intressenter, allt 
från företagets anställda till olika organisationer som övervakar företag och deras 
miljöprestanda. Informationen sammanställs i skriftliga rapporter som kallas 
miljöredovisningar. De kan förekomma på olika sätt, genom att de är obligatoriska som 
t.ex. rapporter till myndigheter eller frivilliga i form av separata miljöredovisningar. 
Beroende på behov och resurser väljer företagen olika redovisningssätt att presentera den 
information som ska förmedla en bild om företagen. Eftersom kraven på information har 
ökat har redovisningarnas utformning och innehållet i dessa förfinats. Förändringar har 
skett genom att nya aspekter har tagits in i redovisningen. Detta har lett till att 
miljöredovisningar börjat kallas för hållbarhetsredovisningar eftersom dessa behandlar tre 
aspekter tillsammans, som är miljö, sociala förhållanden och ekonomi, vilka är grunden för 
hållbarhetsutvecklingen. 

I denna uppsats har EMAS-redovisningar och separata miljöredovisningar som framställs 
efter GRI:s riktlinjer studerats. Skillnaden mellan dessa två slags redovisningar är att GRI 
redovisningar är hållbarhetsredovisningar och därmed innehåller information om fler 
aspekter än EMAS redovisningar. GRI redovisningar är däremot frivilliga, medan EMAS-
redovisningar är obligatoriska för företag som certifierar sig enligt EMAS. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur informationen ser ut och är presenterad i 
redovisningar som sammanställs efter dessa två redovisningskriterier. Ett delsyfte i 
uppsatsen är att undersöka vilka drivkrafterna är som står bakom initiativen för 
redovisningar, men även i vilka syften dessa redovisningar används. Som studieobjekt har 
företag valts ut som tillhör för pappersvaruframställningsbranschen. 

Min studie visar att redovisningar erbjuder relevant information till sina läsare, genom att  
dessa tar upp de mest betydelsefulla miljöaspekterna och berättar hur stor är dess påverkan 
på naturen genom att informationen presenteras i siffror och ord. Däremot finns det vissa 
brister i informationen eftersom den inte är tillräckligt detaljerad för att läsaren ska kunna 
få full förståelse om den miljöpåverkan och andra aspekter som behandlas i redovisningen. 
Faktauppgifter är inte heller tillräckligt konkreta för att få en fullständig bild om de berörda 
områdena. Resultaten visar också att redovisningar mest används i informativt syfte. De 
används inte så mycket i andra syften såsom utbildning och som beslutsunderlag. Däremot 
fungerar redovisningarna som ett medel för företagsledningen att upprätthålla de önskvärda 
relationerna med företagens olika intressenter, som t.ex. kunder, ägare, miljöorganisationer 
osv. Drivkrafter för redovisningen visar sig komma både utifrån företagen, efter att kraven 
på miljöinformation har ökat, och inifrån företagen eftersom behoven av att redovisa öppet 
om åstadkomna miljöresultat hade ökat.
Oavsett vilken funktion dessa redovisningar har tycks de vara en nödvändig faktor för  
dagens företag. 
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Summary

Lately, more companies are informing the public about environmental impact caused by 
their activities. This kind of information is aimed at different stakeholders, who can be em-
ployees and  different organisations who are supervising the company’s environmental per-
formance. The information can be compiled into a written report which is called a disclo-
sure. Disclosures can take on in different shapes, for example in the form of required re-
ports from the authorities or voluntary environmental disclosures. Depending on available 
resources and needs, companies choose appropriate kinds of disclosures to introduce them-
selves. Since the requirements put upon the information are increasing, disclosures and 
their contents have been changed. These changes have occurred by taking into account new 
aspect’s such as social and financial. These kinds of disclosures are sustainability disclo-
sures, because they are treating three aspects together, environmental, social and financial, 
which are the base for the sustainable development. 

In this essay two kinds of disclosures has been studied, disclosures from EMAS and GRI 
systems. The difference between these forms of disclosures is that GRI disclosures are vol-
untary sustainability disclosures, and that’s why they include more aspects than EMAS. 
Meanwhile EMAS disclosures are required reports for the companies who have been certi-
fied by EMAS. 
The aim of this study is to examine in which way the information is presented in disclo-
sures which are compiled after EMAS or GRI guidelines. The partaim is to find out which 
the driving forces are behind these disclosures and in which purpose disclosures are used. 
The study objects for this essay are enterprises from sector for forest and paper products. 

This study has showed that disclosures offer relevant information for the readers, because 
these are include the most significance environmental aspects and tell us how large their 
impact on nature is by presenting the information in words and data. However there is a 
certain lack of information since the information is not detailed enough for the readers to 
get a complete understanding about the environmental impact and others aspects that are 
taken in the disclosure. Facts are not concrete enough to be able to offer full depiction of 
the mentioned aspects. The results show that disclosures are used mostly for informative 
purposes. They are not used much for education or decision making. On the other hand dis-
closures serve as tool for managers to maintain desirable relations with stakeholders of the 
companies, such as customers, owners, environmental organisations and so on. Driving 
forces for the disclosures are coming both from the external and internal directions, while 
the requirements on the information have increased and the needs to inform about environ-
mental achievements have increased as well. 
Regardless which function these disclosures have they seem to be a necessary factor for 
modern companies to take into account.      
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Företag är en betydelsefull aktör i samhället som påverkar sin omvärld. Denna påverkan  
uppstår genom företagets verksamhetsutövning kan orsaka stora effekter på omgivningen.
Därför är det viktigt att omgivningen dvs. samhället har en insyn i hur företagen handskas 
med miljöfrågor, miljöproblem och miljöprestanda. Kraven sträcker sig också till
företagens valmöjligheter när det gäller t.ex. val råvaror, val och krav på underleverantörer, 
produkternas tillverkning, användning och det slutgiltiga omhändertagandet. 
(Westermark s 38) Andra krav som kan ställas på företaget kan vara krav på etiska aspekter 
såsom barnarbete, djurförsök, farlig arbetsmiljö och liknande kan föra företagen i en knepig 
situation om de missköter sig i frågan om dessa aspekter. (Brorson & Larsson s 9) När det 
gäller specifika miljökrav kan det handla om krav på miljöledningsystem, miljöpolicy, 
handlingsplan för miljö, eller miljömärkning av produkter. (Prevent, s 64) En av 
anledningarna till varför det kommer nya krav är att göra företagen uppmärksamma på de
olika lokala och globala miljöproblem. (Flening, s 20) Företagen måste göra sig medvetna 
om den inverkan som deras verksamhetsutövning åstadkommer på miljön (se bilaga 1).
(Jakobsson & Jakobsson, s 12) Miljöfrågor är oförutsägbara och kan dyka upp vid olika 
sammanhang. Vid olika affärshändelser kan miljöfrågor komma i fokus och ha en 
avgörande roll. Därför finns det en bra anledning för företagen att vara uppmärksamma på 
de olika miljöförhållanden som eventuellt kan uppkomma och att kunna hantera dessa i 
olika situationer. Som exempel kan det namnges förvärv eller avyttring av en anläggning 
eller en olyckhändelse som orsakar betydliga miljöproblem osv. (Brorson & Larsson s 8) 
För att kunna hantera de olika situationer som kan förekomma i berörning med miljö allt 
fler företag påbörjar att bedriva ett aktivt miljöarbete som en del av 
verksamhetsutövningen. (Flening s 22) Miljöarbete kan vara en bra faktor för företagen att 
profilera sig och att erhålla legitimitet i samhället. Detta kan åstadkommas genom att 
företagen förmedlar sitt miljöarbete utåt genom att upprätthålla en extern kommunikation 
med omgivningen. Enbart med trovärdig och korrekt information kan företagen bevara sin 
profil hos sina intressenter. Det kan leda till negativa konsekvenser för företagen om 
informationen uteblir eller förvrängs. Miljöinformationen kan förmedlas på olika sätt 
genom t.ex. informationsblad, pressuttalanden, miljöredovisningar osv. (www.sis.se) Krav 
på miljöredovisningar kommer oftast från företagets externa intressenter som visar uttalade 
krav på information som är relaterad till miljö- och ekonomiska faktorer. Många 
miljöincidenter som har inträffat på senaste tiden har bidragit till att krav på redovisad 
miljöinformation har ökat. (European management journal)  
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1.2 Problemformulering

Miljöredovisningen har inte funnits så länge och har reglerats utifrån regler och 
miljöredovisningspraxis. Frågeställningen i denna uppsats är hur ska miljöredovisningen se 
ut och vad den ska innehålla utifrån de olika rekommendationer och regleringar som finns 
att tillgå idag.

1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka vad som kännetecknar en miljöredovisning genom att 
undersöka vad de befintliga redovisningsformerna föreskriver och genom att studera den 
nuvarande miljöredovisnings praxis. Ett särskilt fokus kommer att ligga på de drivkrafter 
som ligger bakom framställningen av miljöredovisningar. Som studieobjekt har jag valt ut 
företag som tillhör papperstillverkningsbranschen.

1.4 Avgränsning

Miljöredovisning förekommer idag i fyra olika former. Dessa är EMAS – redovisning, 
separata miljöredovisningar, miljörapporter enligt miljöbalken och miljöinformation i 
årsredovisningar. Jag avgränsar mig till att studera dessa fyra i teoridelen, medan 
betoningen kommer att ligga på EMAS och separata miljöredovisningar enligt GRI 
riktlinjerna i empiri delen.

1.5 Metod och disposition

Uppsatsens disposition består av fyra delar, där i första delen formuleras uppsatsens syfte, 
problemställning, studieobjekt, metod mm. Studieobjektet som i detta fall är 
miljöredovisning belyses med hjälp av teoretiska och empiriska undersökningar och 
studier. Med hjälp av olika teorier beskrivs och analyseras miljöredovisning som ett 
begrepp, bl.a vad det innebär, vilken funktion det har och hur det används. Dessa 
beskrivningar kompletteras med bilder för att bl.a. fånga läsarens intresse och för att ge lite 
variation i uppsatsen. Förutom bilder finns också tabeller som har en mera praktiskt 
funktion. Tabellerna ger en översikt till läsaren eftersom i de kan avläsas nyckelfakta som 
kategoriserar miljöredovisningar. Den fakta som jag har valt ut kommer från texten som 
finns under samma rubrik, men också från teorierna som nämns i avsnittet innan. Dessa 
tabeller har jag också haft i betänkande när jag gjorde analysen i empirin. I empirin 
analyseras och beskrivs miljöredovsinigar från de utvalda företagen. Till slut i diskussionen 
och slutsatsen jämförs och diskuteras fördelar och nackdelar som har resulterat i 
undersökningen. Mitt syfte var inte att undersöka om företagen uppfyller krav och 
rekommendationer som EMAS och GRI påtalar, utan att undersöka vilken slags 
information företagens redovisningar erbjuder. Därför har jag inte fördjupat mig i att 
undersöka om företagen uppfyller krav från dessa två redovisningssystem.
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1.5.1 Datainsamling

Informationen för uppsatsen är hämtad från olika källor. Den mesta av informationen 
kommer från böcker. Litteraturen har valts ut med hjälp av Disa-katalogen från Uppsala 
universitets biblioteket. Informationssökningen har också skett genom Internet, med 
sökmotorer Google, Googlescoolar och Yahoo. Sökorden som har använts för att hitta 
relevant information var miljöredovisning, miljöinformation och miljökommunikation.  
Information om företagen i empiridelen är hämtad från företagens hemsida. Information 
som berör miljöredovisningar kommer från själva redovisningar från de undersökta 
företagen. Miljöredovisningar är också hämtade från hemsidorna, fast redovisningar enligt 
GRI har jag beställt hem. Jag har också gjort intervjuer för att kunna komplettera 
informationen i den empiriska undersökningen. 

1.5.2 Val av företag

För att få en relevans och för att kunna ha en bättre jämförelse i studien valde jag att studera 
två företag från vardera redovisningsstandarderna. Urval av företagen har skett  med hjälp 
av förteckingslistor över registrerade företag som finns på både EMAS och GRI hemsidor. 
De företag som fanns på dessa listor var från en mängd olika branscher. Jag bestämmde 
mig för att studera den branschen som anses ha en påtaglig påverkan på miljön. Dessutom 
ville jag studera företag från en och samma bransch för att göra studien mer jämförbar och 
relevant. Urvalet av EMAS företag har skett genom att jag har använt mig av 
förteckningslistan över EMAS registrerade företag. Jag har valt att analysera redovisningar 
från bransch nr 21. ”Massa-, pappers- och pappersvaruframställning”(se emas.se) eftersom 
denna bransch har en betydande miljöpåverkan. Sammanlagt fanns det 17 certifierade 
anläggningar därmed att flera av anläggningar ingår i samma koncern. Jag har valt ut två av 
anläggningar för närmare undersökning. Urvalet har varit slumpmässigt. Två företag som 
tillhör samma bransch har jag lyckats att hitta på GRI:s förteckningslistan.

1.5.3 Intervjuer

För att få en bättre insyn i redovisningarna och för att kunna besvara frågor som jag ställde i 
uppsatsen valde jag att tillämpa intervjuer och komplettera dess resultat med analysen (se 
bilaga 2). Jag valde att genomföra dessa intervjuer per telefon, eftersom jag ansåg att sådan 
metod är mest lämplig för att den möjliggör att intervjuare kan ställa följdfrågor direkt till 
intervjupersonen, eller hjälpa denne på vägen om frågan missförstås. Dessutom frågor som 
jag valde att ställa inte var så många kändes det mest relevant att få svar på dem med hjälp 
av telefonintervjuer. Andra metoder som intervju per e-post eller personliga besök var 
uteslutande och mindre relevantna. Det fanns en risk att e-post intervjuer inte blev 
besvarade eller besvarade ofullständigt, och personliga besök var svåra att genomföra 
eftersom företagen befinner sig på olika håll i Sverige och det skulle innebära långa resor. 
Respondenter som valdes ut för dessa intervjuer är personer som har ansvar för 
redovisningens framställning. Dessa personer har även den största ansvaret för miljö på
respektive företag och är miljöchefer eller miljöansvariga. Deras kontaktuppgifter hittade 



11

jag i redovisningen och på hemsidor av företagen. Varje intervju som jag genomförde var 
lyckad, för jag fick den informationen jag hade velat ha. Däremot respondenterna skilde sig 
lite åt i hur utförligt de besvarade på frågorna. Vissa var kortfattde medan vissa gav en 
detaljerad beskrivning. Alla frågor som jag hade ställt blev dock besvarade. Jag även 
erbjöds att återkomma om jag skulle behöva veta någoting mer. Svaren från intervjuerna 
gav mig en bra underlag för att kunna besvara frågeställningar i uppsatsen. 

1.5.4 Källkritik

Källor som kommer från böcker anser jag är trovärdiga eftersom personer som har skrivit 
dessa böcker har en långvarig arbetserfarenhet och är väl bekanta med området i frågan. De 
är också verksamma i näringslivet och\eller i den akademiska världen. För att få en 
variation i åsikter har jag använt mig av böcker som är skrivna av olika författare. Däremot 
vill jag tillägga att det inte finns så mycket litteratur om detta ämnet förmodligen för att 
detta är ett relativt nytt ämne.

Information som kommer från internet tycker jag är trovärdig eftersom den kommer från 
hemsidor som är publicerade av bl.a. myndigheter, organisationer som ansvarar för 
upprättandet av miljösystemen och till slut av företagen som jag har analyserat. 

Miljöredovisningar är informationsmaterial som utges av företagen. Informationen är 
insamlad och skriven av personer som besitter relevant kunskap. Dessutom är två av dessa 
miljöredovisningar reviderade av ackrediterade miljörevisorer, vilket innebär att 
redovisningarna är trovärdiga. 

Uppgifter som jag har samlat genom intervjuer är trovärdiga eftersom de kommer från 
personer som ansvarar för miljöredovisningar. Däremot finns det en risk att de försökt att 
framställa företagets miljöarbete i en bättre bild. 

Företagen som jag har analyserat kommer från samma bransch, men representerar dock inte 
hela branschen eftersom jag har undersökt bara fyra företag. Därför kan det inte påstås att 
studieresultaten är typisk för denna bransch.

Tabellerna i teoridelen (nr.2-5) har jag sammanställt genom att bl.a. analysera de teoretiska 
ansatserna och redovisningssystemen som beskrivs i uppsatsen. Eftersom jag har gjort 
denna analys utifrån mina egna tolkningar av dessa teorier och fakta finns det möjlighet för 
en annorlunda tolkning av dessa teoretiska ansatser. 
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2. Miljöredovisning

I det här kapitlet redogörs omfattande kring begreppet miljöredovisning genom att titta på 
de bakomliggande orsakerna till miljöredovisningen som motiv, syfte och intressenter. I
kapitlarna 3-6 finns tabeller som sammanställer och kategoriserar miljöredovsningsystem.

2.1 Definition

Miljöredovisningen som koncept har en relativ kort historia. Det började med social 
redovisning i slutet av 60 och början av 70 talet i några företag men miljöredovisning var 
då fortfarande ett forskningsbegrepp. De första böckerna gällande miljöredovisning 
härstammar från slutet av 80 talet. Det kan nämnas att den första miljöpolicy kom ut i 
början av 90 talet. (Bergström m fl s 20)

Miljöredovisning är ett dokument eller en rapport som beskriver företagets miljöarbete. 
Innehållet i miljöredovisningen är inte stadgad utan det finns en variation på riktlinjer vilka 
ger mall för miljöredovisningens innehåll. (kpmg s 45) Redovisningen innehåller 
redogörelser både i text och i siffror. Med texten beskrivs bl.a. miljöpolicy och andra 
åtagande som företaget tänker genomföra eller har genomfört för att förbättra sitt
miljöarbete. Åtagandena kan vara planerade aktiviteter och mål som är relaterade till tiden, 
dvs lång- och kortsiktiga. Ofta kan termen miljörapport användas synonymt med 
miljöredovisning. Miljörapport avser redovisning av miljöinformation som lämnas in till 
myndigheter enligt miljöbalken.(www.regeringen.se) 

Nu förtiden har miljöredovisningar fått en bredare innebörd och har även fått fler namn som  
hållbarhetsredovisning, samhällsredovisning. Det innebär att miljöredovisningen har fått 
nya former eller att nya aspekter har trätt in. I denna uppsats kommer dock den mest 
allmänt accepterade termen Miljöredovisning att användas.

På sikt är det dock inte omöjligt att begreppet Hållbarhetsredovisning tar över, eftersom allt 
fler aktörer anser att företag bör inte bara tar miljön i anspråk, utan även andra aspekter så 
som t.ex. sociala förhållanden. Detta utgör grunden för hållbarhetsredovisning som består 
av tre sammanlänkade delar ekonomi, miljö och sociala aspekter. 
(www.hallbarhetsradet.se)
Som samhällrelaterad redovisning behandlar redovisningen påverkan eller de aktiviteter 
som företagen åstadkommer på samhälle. Dessa aktiviteter innefattar t.ex. förbättringar i 
produktsäkerheten, ökad jämställdhet på arbetsplatsen, bidrag till välgörenhet samt ett 
aktivt miljöarbete. (Ljungdahl s 10)

Som Palm K. skriver identifierar Linghede i sin bok ”Miljöredovisning – Analyser 
Slutsatser Rekommendationer” (1996) fyra olika typer av miljöredovisningar som är:
1) EMAS redovisning; framtas av företag och organisationer som är certifierade enligt 
EMAS- förordningen,
2) Miljörapport enligt miljöbalken; framställs av företag som har tillståndsplikt 
3) Miljöinformation i årsredovisningar; redovisas av tillståndspliktiga företag genom att 
tillägga miljöinformation i årsredovisningar eller att publicera sådan information i separata 
redovisningar
4) Separata miljöredovisningar är frivilliga redovisningar som har olika användare
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Miljöredovisning ska på samma sätt som annan värdefull information vara uppbyggd efter 
vissa kvalitativa principer för att uppfylla kriterier som läsaren av redovisningen har. De 
krav som oftast ställs inkluderar följande:

1. Tillförlitlighet och neutralitet: Som informationen i övrigt ska även informationen i 
miljöredovisningen vara sann och korrekt och neutral.

2. Fullständighet och försiktighet: För att uppfylla ovannämnda villkor ska 
informationen vara fullständig t.ex. när det gäller miljöpåverkan (se bilaga1). Det 
ska anges osäkerheter med källor när det gäller t.ex. utsläpp för att efterleva 
försiktighetsprincipen.

3. Relevant: Informationen i redovisningen ska vara relevant för dess användare, dvs 
för att användarna ska kunna ha en användning av informationen måste den 
anpassas och väljas efter deras behov. (kpmg s 69)

4. Begriplig: Alla rapporter måste vara begripliga för att kunna förstås av sina 
användare. Användarna kan vara många med olika kunskaper och erfarenheter, och 
därför bör informationen formas efter dessa antaganden. För de som besitter föga 
kunskaper bör informationen vara anpassad och förenklad för att kunna vara 
begriplig. (kpmg s 70)

5. Väsentlig: Information som kommer att tas med i redovisningen ska vara tillräckligt 
detaljerad och meningsfull för att läsaren ska kunna ha nytta av den. Redovisning 
som innehåller relevant information är bra underlag för läsaren att fatta beslut. 
(Johansson m fl s 44)

6. Verifierbar: För att informationen i miljöredovisningen ska vara trovärdig måste 
den verifieras av en oberoende part i detta fall en revisor som ska granska om 
informationen i miljöredovisningen överensstämmer med verkligheten. (kpmg s 71) 

7. Tidsfastställd: I redovisningen ska framgå för vilken tidsperiod gäller den framtagna 
redovisningsrapporten. (kpmg s 70)

2.2 Förklaringsansatser till miljöredovisning

Bergström m fl förklarar fenomen miljöredovisning genom att ta ställa upp fyrfältsmatirs 
som gjordes efter Burell & Morgan (1979) och Hopper & Powell (1985). Enligt Bergström 
m fl kan miljöredovisningen ses som real avbildare av verkligheten där redovisningen ger 
en objektiv beskrivning utan att orsaka någon förändring. Detta kallas för funktionalism. 
Det andra synsättet är motsatt och innebär just att redovisningen bidrar till en förändring i 
samhället. Detta åberopas vara radikal strukturalism. Redovisning kan även ses ha en roll 
för att tolka verkligheten och dessutom skapa en verklighet i sig. Den blir som ett medel för 
oss att tolka och se verkligheten. Detta resonemang talar om att redovisning tillhör 
tolkningsskolan. Miljöredovisning har enligt Bergström funktionell karaktär eftersom 
informationen presenteras på ett objektivt sätt. (Bergström m fl 21) Miljöredovisning 
upplevs som något nytt och innovativt av många aktörer. Att den upplevs som en 
innovation kan förklaras att miljöredovisning har uppstått som en del eller vidare 
utveckling av den vanliga ekonomiska redovisningen. Denna process att utveckla den 
vanliga redovisningen till en miljöredovisning är ett exempel på redovisningsförändring. 
Förändringen innebär att nya aspekter tas i anspråk i redovisningsrapporten eller att nya 
redovisningsmetoder börjar användas som kan påverka företagens resultat. För 
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miljöredovisningen kan denna förändring snarare handla om förändringen av 
redovisningsformen. Förändringen sker genom att en komplettering av informationen i 
årsredovisningen bifogas. (Ljungdahl 1999 s 3) Gröjer fortsätter vidare med detta 
resonemang och menar att redovisningsförändring kan åstadkommas på tre olika sätt. Han 
antyder att den traditionella ekonomiska redovisningen förutom att komplementteras med 
t.ex. fotnoter kan även expanderas med nya fenomen samt supplementeras med fristående 
rapporter. (Gröjer s 33) Westermark anför att miljöarbete och miljöredovisning är en 
process som refererar till sig själv. Med detta menar han att miljöarbete och 
miljöredovisning används som ett medel för företag att styrka sin identitet hos de externa 
åskådarna när de informeras om miljöarbete och miljöredovisning. Den externt förmedlade 
informationen kan få en positiv feedback till företaget vilket kan leda till att den blir mer 
accepterat internt. (Westermark s 43) Studier av redovisningspraxis gällande 
samhällsrelaterad redovisning visar att omfattningen av redovisning är oftast relaterad till 
företagens storlek och branschtillhörighet. Andra egenskaper som spelar roll är även 
företagens ålder, lönsamhet, skuldsättningsgrad. (Ljungdahl s 12-13) Miljöredovisning har 
också karaktär av marknadsföringsmaterial, skriver Ljungdahl i sin avhandling, där företag 
lämnar ut övergripande information om sitt miljöarbete utan att presentera några åtagande 
eller att redogöra kvantitativ data. Med en sådan innehåll är miljöredovisning otillräcklig 
som informationskälla om företagens miljöarbete för utomstående bedömare. 
(Ljungdahl s 7)  

2.3 Beslutunderlag för miljöredovisning

Förekomst av miljöredovisningen grundas på olika ekonomiska teorier vilka förklarar de 
olika beslutssituationer som kan vara aktuella för beslutsfattaren.

2.3.1 Agentteori

Detta är en ekonomisk teori som är uppbyggd på så kallade agentrelationer. Dessa 
relationer uppstår när arbetsuppgifter delegeras från en part till en annan och i detta fall från 
ägare (principal) till företagsledningen (agenten). Målkonflikter kan förekomma mellan 
dessa två parter eftersom båda har sina privata mål som de vill uppnå. Deras handlande 
utgår från det egna intresset. Förhållandet mellan ägaren och företagsledaren är en typisk 
maktrelation. För ägaren gäller det att få agenten att agera i ägarens intresse. Teorin tar upp 
de olika alternativ/medel som ägaren kan använda i syfte att styra och kontrollera agenten 
vilket i sin tur kommer att leda att organisationens intresse gynnas. De alternativ som kan 
användas för att kontrollera företagsledningen är olika ekonomiska medel. (Jacobsen & 
Thorsvik s 23) Dessa kan vara resultatbonus och delägande i företaget. Vilka och hur stora 
förmåner ledningen kommer att få beror på det redovisade resultatet som presenteras. 
Därför kan ledningen bestämma sig för att välja de redovisningsmetoder som kommer att 
visa ett högre resultat vilket i sin tur leder till positiva förmåner för ledningen. Urval av den 
redovisade informationen beror på situationer som företagen befinner sig i. I de fall där det 
finns risk för företagen att bli utsatt för nya regleringar eller ökad beskattning kan 
företagsledning dvs agenten välja att redovisa en mindre resultat för att avleda 
uppmärksamheten. (Ljungdahl s 35) 
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Likaväl kan den miljörelaterade informationen presenteras beroende på vilket val ledningen 
kommer att ta. Det kan också förekomma att uppmärksamhet från politiker avleds eftersom 
företaget genom att redovisa öppet om sin miljöprestanda visar allmänheten att ett aktivt 
miljöarbete utförs inom verksamheten. Redovisning av miljörelaterad information kan leda 
till positiva effekter på t.ex. aktiemarknaden. Dessa förklaringar gäller mest för stora 
företag. (Ljungdahl s 199) 

2.3.2 Intressentteori

Intressenter är alla de aktörer som finns i företagens omgivning och som har ett visst 
intresse i företagets verksamhet. Deras intresse kan vara direkt och indirekt kopplat till 
företaget. Därmed kan intressenterna delas i primära och sekundära intressenter beroende 
på hur nära de står företaget. (Nygaard & Bengtsson s 159- 161)
Den primära gruppen är den gruppen som har ett konkret intresse i företaget genom att den 
har direkt påverkan på verksamheten eller att gruppen påverkas av verksamheten på något 
sätt. Till den sekundära gruppen hör intressenter som bara visar ett intresse för företaget. 
Exempel på dessa kan vara media och opinionsbildare. (Ljungdahl s 42)
Det måste påpekas att deras roll och betydelse kan snabbt ändras genom att sekundära blir 
primära. Intressenterna ställer olika krav på verksamheten och verksamheten ger olika 
respons till intressenterna beroende på hur viktiga dessa intressenter anses vara för 
verksamheten. Relationen mellan företaget och dess intressenter kan kallas för ett 
ömsesidigt beroende förhållande. Denna relation kan sätta företaget i olika situationer som 
kan innebära både hot och/eller möjligheter. Företaget måste i sådana fall kunna hantera 
sitt/sina förhållande med intressenterna på ett strategiskt sätt. (Nygaard & Bengtsson s 161-
168)

Intressentteori förklarar miljöredovisning som en medveten strategi där företagen förhåller 
sig på ett eller annat sätt till sina intressenter. Relaterad till miljöredovisningen förklarar 
intressentteorin vilken grupp kommer företaget att prioritera för att understödja med 
information. För att visa en viss bild av företaget och för att påverka intressenterna används 
miljöredovisning manipulativt av företagsledningen. (Ljungdahl s 42-43)

2.3.3 Legitimitetsteori

Denna teori är nära kopplad till intressentteori för att företaget erhåller sin legitimitet från 
de utomstående bedömarna, intressenterna. Legitimiteten erhålls genom att företaget visar 
intressenterna att handlingar, mål och medel som företaget tillgår är godtagbara och 
accepterade. Att kunna vara legitim i samhället är viktigt för företagets överlevnad. 
(Nygaard & Bengtsson s 198)

Som Ljungdahl skriver visar empiriska studier av den miljörelaterade redovisningen att den 
har koppling till legitimitetsteori. Han tar upp några exempel vilka beskriver att företag som 
tillhör en viss bransch som anses ha påtaglig inverkan på miljön och stora företag som ofta 
utsatts för granskning försöker upprätthålla och bevara sin legitimitet i samhället genom att 
just använda sig utav miljöredovisningen. (Ljungdahl s 47)
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2.4 Syfte

Miljöredovisning är ett fenomen som lär ha användning i olika syften. Här nämns några av 
dem.

      Bild 1. Miljöredovisnings syfte, Källa: Egen sammanställning

2.4.1 Redovisningsdokument
Miljöredovisning kan ses utifrån två olika synsätt enligt årsredovisningslagen. Den första 
synsättet går efter den klassiska redovisnings teori, där redovisningen informerar om olika 
finansiella risker som har samband med miljön. (Westermark s 86) Bergström m fl antyder 
också att syfte med miljöredovisning förefaller vara samma som för vanlig redovisning. I 
nedanstående tabell identifierar och förklarar författarna miljöredovisningens syfte. Den
består av tre delar som står för ansvar, resultatberättelse och styrning. (Bergström m fl) 
Med miljöredovisningen tillhandahåller företag sina intressenter den information som dessa 
behöver för att fatta beslut om hur verksamheten ska bedrivas. Med intressenter i detta fall 
menas de externa. (Johansson m fl) I informationen ska det presenteras hur företaget har 
skött sig. Som Gröjer anger syftet med redovisningen ”bör vara att ge en beskrivning av 
utbyte, positivt och negativt, som människor eller grupper av människor har av en 
organisations verksamhet” s 31.  Redovisning ska ge en objektiv verklighetsbild av 
företaget. (Gröjer s 24)  

     Miljöredovisning

     Redovisnings   
     dokument        

Utbildningsunderlag

KonkurrensverktygKomplement till 
miljöledningssystem
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Syfte Primära användare: Frågeställningar:

Ansvar Företagets intressenter Har företaget skött sina affärer 
på ett lagligt sätt? På ett etiskt 
acceptabelt? Vill vi göra 
affärer med dem? Kan vi ge 
ledningen fortsatt förtroende? 
Har vi blivit lurade?

Resultatberättelse Ägare och företagsledning Får vi ut något av detta 
företag? Hur väl har de 
förvaltat resurserna? Med 
tanke på att företaget förbrukat 
resurser, har mervärdet 
skapats? Kan vi ge ledningen 
fortsatt förtroende?

Styrning Företagsledning och personal Hur kan vi använda våra 
resurser på ett så effektivt sätt 
som möjligt? Vad kan vi bli 
bättre på?

               Tabell nr 1. Syfte med miljöredovisning  Källa: Bergström m fl. 2002 s 23

Det andra synsättet talar om att miljöredovisning är som en mer utvidgad form av 
redovisningen. I en sådan redovisning presenteras inte enbart den finansiella informationen, 
dvs monetär data utan även den kvalitativa informationen med vilken i ord beskrivs 
företags miljöarbete. Med dessa två slags informationsformer kan läsare få en helhetsbild  
om verksamhetens totala miljöpåverkan. (Westermark s 86) Som redan nämnts har 
miljöredovisning ett informativt syfte där den används för att informera bl.a. anställda och 
företagsledning om realiserade mål i miljöarbetet. Företag måste upprätta en tydlig och 
öppen miljökommunikation med sina intressenter för att vissa ett seriöst åtagande med att 
integrera miljöfrågor i verksamheten. Med en sådan kommunikation skapar företag 
trovärdighet bland sina intressenter. Detta leder till en positiv effekt i form av 
konkurrensfördelar som kan vidare mätas i monetär vinst som företagen åstadkommer. 
(Jakobsson s 13) 

2.4.2 Utbildningsunderlag 

Miljöredovisning kan användas som utbildningsunderlag för den interna och externa 
miljöutbildningen. Intern miljöutbildning är nästan nödvändig för företagets anställda och 
ledningen. Dessa måste ha en relevant miljökunskap för att kunna bedriva ett framgångsrikt 
miljöarbete inom företaget. Många av företagets medarbetare kommer i kontakt med 
kunder och andra externa intressenter och därför måste de kunna hantera miljöfrågor på ett 
professionellt sätt för att eventuellt kunna besvara på intressenternas frågor eller för att 
övertyga dessa om vilka miljöfördelar deras produkter eller tjänster har. De externa 
grupperna får också ta del av miljökunskapen genom att läsa redovisningar. (Ljungdahl s 
196)
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2.4.3 Komplement till miljöledningssystem

Resultat av miljöledningssystem (se bilaga1) sammanfattas i miljöredovisningen. På det 
sättet blir miljöredovisning en del av miljöledningssystemet vilken har som roll att 
förmedla de åstadkomma resultat som miljösystemet har medfört i verksamheten. 
Miljöredovisningens roll är att komplementtera systemet. (Ljungdahl s 196) Företaget 
implementerar miljöledninssystem bland annat genom att utarbeta miljöredovisning. 
Genom miljöredovisningen får företagsledning en insyn om hur väl miljösystemet har 
integrerats i verksamheten, dvs att uppsatta miljömål är uppnådda och samtidigt visa hur 
långt har företaget kommit för att uppfylla miljöpolicy. (Jakobsson & Jakobsson s 14)

2.4.4 Konkurrensverktyg

Med miljöredovisningen kan företaget visa konkurrenterna och marknaden att det har 
kommit långt med miljöfrågor och att det ligger steget före. Genom att jämföra sig med 
andra företag inom samma bransch kan konkurrensfördelar vinnas. (Jakobsson & 
Jakobsson s 14) Företaget kan på det sättet arbeta ut en profilering på marknaden. En sådan 
miljöprofilering är gynnsam bara om företaget har jobbat seriöst med miljöfrågor och 
åstadkommit en bra miljöprestanda (se bilaga1). Däremot kan även företag som inte har så 
bra resultat vinna med miljöredovisningen om de redovisar om ambitioner att sträva efter 
att uppnå uppsatta miljömål. (Ljungdahl s 197)

2.5 Motiv 

Bergström m fl. antyder att det finns olika anledningar till varför det redovisas. Författarna 
tar upp en teori med vilken Svante Beckman förklarar denna frågeställning genom att ställa 
upp den i 4N –typologi. Denna teori ger svar på motiv som ligger bakom redovisningen. 
Författarna redogör för de fyra olika motiv som kommer utifrån och inifrån företaget. De 
motiv som kommer inifrån företaget är nöje och nytta och har även en samband med 
affärsidé. Nöd och norm är drivkrafter som kommer utifrån företaget. Dessa kan 
förekomma vid ökade krav från någon utomstående intressent.

          Motiv inifrån företaget

    
           Motiv utifrån företaget

    Bild 2: 4N typologi, Källa:Bergström m fl s 30

      Nöje    Nytta

     Norm                      Nöd
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2.5.1 Nöjesmotivet

Att redovisa för nöjets skull är en drivkraft som kommer inifrån företaget. Som ett exempel 
anges Borlänge kommun, där miljösatsningar hade tagit stor fart efter att har varit landets 
smutsigaste kommun. Anledningen till denna omvandling var att miljöfrågorna började 
drivas  av några entusiaster som hade börjat med dessa satsningar på eget initiativ. Deras 
resultat  berodde mest på vilken relation ledningen hade med miljöfrågorna och 
miljöredovisningen. Som författarna beskriver ska ledningen ha ett nöje av att handskas 
med miljöfrågorna. Alla i företagsledningen, VD, produktionschefer, marknadschefer, osv.
är i första hand privatpersoner. Som privatpersoner kommer de i kontakt med miljöfrågor 
även på det privata planet. De kan inspireras av att ta med miljöfrågor in i företaget genom 
att börja utföra olika handlingar som har med miljön att göra i hemmet. Företagsledare blir 
alltså mer mottaglig för miljöfrågor om han har positiva privata erfarenheter av detta. Att 
kunna visa företagets framgångar i miljöarbete i form av miljöredovisningen kan uppfattas 
som ett rent nöje. (Bergström m fl s 30)

2.5.2 Nyttomotivet

Att företag kan ha nytta av att miljöredovisa kan mätas genom lönsamheten. Ett sådant 
exempel kan t.ex. vara att företagen vinner nya marknadsandelar genom att börja 
konkurrera med miljövänliga varor. Detta leder till att försäljningen ökar, produktionen 
ökar och företagets lönsamhet stiger. Med hjälp av miljöredovisning kan då företagen visa 
att de satsar på miljön. Miljöredovisningen används då i marknadsföringssyfte. Som 
Bergström m fl beskriver har många större företag upplevt miljöredovisningen som en 
nödvändig konkurrensfaktor, eftersom företag har insett fördelar med att jobba aktivt med 
miljöfrågor och redovisa dem. (Bergström m fl s 31)

2.5.3 Normmotivet

Normmotivet enligt Beckman bestäms av vanor att handla/agera. Vanorna bestäms av det 
medvetna och omedvetna valet. Ett medvetet val förklaras som en nödvändig handling som 
måste utföras för att framstå som föregångare. Den kraftiga ökningen av miljöredovisningar 
på 90- talet är ett bevis på denna teori. Det omedvetna valet förklaras som en naturlig 
handling. Detta motiv ligger på gränsen mellan praxis och lag. Eftersom anledningar till 
varför företag miljöredovisar alltid förklaras, kan det konstateras att miljöredovisning inte 
kan ses som en naturlig handling utan snarare som en handling som företag känner sig 
tvungna att utföra. (Begrström m fl s 33)
  

2.5.4 Nödmotivet

Arbetet med miljöredovisning kan inledas p.g.a. tvång från framförallt företagets externa 
intressenter som myndigheter, kunder och andra intressenter som är viktiga för företagets 
fortlevnad. Nödmotivet grundar sig på resonemang att företag kommer att få negativa 
följder för sin verksamhet om det inte implicerar miljöredovisning. Följderna kan vara att 
företaget förlorar sina kunder, får problem med finansiärer och får negativ uppmärksamhet i 
media osv. Nödmotivet gör att företag skickar in sina rapporter till behöriga organ och att 
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företag certifierar sig för att inte förlora sina kunder. Ett stort företag som kan vara en 
betydelsefull inköpare kan kräva miljörapportering och miljöcertifiering av sina 
underleverantörer. Detta leder till att berörda leverantörer börjar arbeta med 
miljörapportering efter ett externt önskemål. (Bergström m fl s 34)

2.6 Mottagare\ intressenter

Miljöredovisning riktar sig till många grupper som agerar i företagets omgivning. Dessa 
grupper kan bestå av anställda, kunder, aktieägare, banker, försäkringsbolag, finansiärer, 
investerare, finansanalytiker, politiker, myndigheter, miljöorganisationer, massmedia osv. 
Som det framgår så finns det många grupper som informationen är avsedd för och därför 
måste företaget tänka efter hur det ska utforma/framställa en miljöredovisning för att 
tillfredställa deras behov. (L-O Larsson s 76)
Att sammanställa en intressentmodell av grupper i företagets omgivning kan vara en bra 
utgångspunkt för framställningen av miljöredovisningen. Utifrån denna modell går det välja 
ut grupper som kan anses vara viktiga för företagets intresse och även anses ha en nytta och 
behov av miljöredovisningen. (Jakobsson & Jakobsson s 31) Vidare kan dessa 
intressegrupper  rangordnas efter företagets egna kriterier, dvs. vad företaget anser vilka bör 
prioriteras, vilken relation de har med företaget, vilka krav de har på information osv.
(Jakobsson & Jakobsson s 32) Intressenternas behov på information i miljöredovisningar 
kan ses i behovet av teknisk-, finansiell- och miljöinformation. (L-O Larsson s76)

                                             
                               Bild 3: Intressentmodell, Källa: Egen sammanställning efter bearbetning

Det finns motstridiga studier som visar hur miljöredovisningar används av mottagare. 
Genom att intervjua några företagsrepresentanter redovisar UNEP i sin studie att 
miljöredovisningar för det mesta uppfyller ett marknadsföringssyfte, där företaget bygger 
upp sin image och ökar förtroende bland allmänheten. Det menas också att redovisningar 
inte läses så noggrant och inte heller används som beslutsunderlag. Däremot visar 
undersökningar som har genomförts bland utomstående grupper såsom finansiella 
intressenter, myndigheter och opininonsbildare på mer positiva signaler om nyttan, och 
visar att dessa mottagare kan ha stor användning av redovisningar och noga studerar den 
kvalitativa och kvantitativa innehållet i dem. (Bergström m fl s 27)
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2.6.1 Interna 

Medarbetare är en del av företaget och därför är det av vikt att de blir väl informerade om 
företagets miljöarbete, eftersom de själva är involverade i miljöarbetets utföring och 
utveckling. De ska kunna förstå och acceptera vad detta miljöarbete går ut på. ( KPMG s 
65) Samtidigt ska de få inspiration genom att deras bidrag till miljöarbete visar sig ha 
resultat i verkligheten. Med en kontinuerlig uppföljning kommer de att inse att det är 
meningsfullt att fortsätta med denna process. (Jakobsson & Jakobsson s 40)

Företagsledningen  är en självklar mottagare av miljöinformationen som berör företaget. 
De ska framförallt bli informerade om hur företagets miljöarbete har utvecklats dvs. hur 
långt har det kommit med miljöarbetet samt de ska få en insyn om företaget uppfyller de 
uppsatta miljömål. Ledarna ska även informeras om hur miljösystemet fungerar om 
företaget har infört ett sådant. Den informationen som läggs fram till företagsledningen kan 
användas som ett beslutsunderlag eftersom den innehåller kvantitativ fakta som är mätbar. 
Detta hjälper till att följa upp företagets mål samt lägga upp nya, samtidigt som 
informationen kan kopplas till ekonomiska mått vilka kan visa om företaget har vunnit 
någonting genom att arbeta aktivt med miljöfrågor. (Jakobsson & Jakobsson s 39)
  

2.6.2 Externa 

Finansiella intressenter är framförallt intressenter som har någon slags finansiell relation 
med ett företag, t.ex. ägare, investerare, banker, försäkringsbolag. Deras krav på 
miljöinformation kan variera beroende på branschtillhörighet och risker. (KPMG s 65)
Investerare är framförallt intresserade av den informationen som anger miljöfrågornas 
inverkan på företagets ekonomiska status. (L-O Larsson s 90) För kreditgivaren är det 
vikigt att kunna riskbedöma företaget ur ekonomisk synpunkt. Detta är av väsentlig 
betydelse för kreditgivaren eftersom denne måste försäkra sig om att företagen kommer att 
kunna återbetala sin kredit. Utifrån riskbedömningen kan kreditgivaren fastslå villkor för 
krediten. Krav på vilken slags miljöinformation dessa kreditgivare behöver varierar från 
ärende till ärende. Därför har kreditgivarna inga fastställda önskemål om 
miljöinformationen. Aktieägaren är intresserad att veta om den investerade kapitalet 
kommer att ge en rejäl avkastning. (Jakobsson & Jakobsson s 41)

Myndigheter kräver att företagen lämnar in miljöinformation till dessa för att visa att 
verksamhetsutövningen sker på ett miljövänligt sätt samt att miljölagar och förordningar 
som tillsynsmyndigheten ålägger efterlevs, och att företagen uppfyller villkoren i aktuella 
tillstånd. (L-O Larsson s 91) Genom att få insyn och kunskap i hur miljöarbete bedrivs kan 
politiker som är en beslutandeorgan ha en direkt inverkan i miljöarbete genom att vara en 
drivande kraft i miljöarbetets framtida utveckling. (Kpmg s 66)

Branschorganisationer har som syfte att sprida kunskapen och driva fram viktiga frågor 
mellan företagen inom samma bransch. Olika nyckeltal tas fram för att företagen ska kunna 
göra en jämförelse sinsemellan. Detta fungerar som en stimulans för företagen inom samma 
bransch att kunna framgå som ett bra exempel. (Jakobsson & Jakobsson s 43) 
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Kunder har också blivit mer miljömedvetna. De är framförallt intresserade av produktens 
livscykel samt vilken påverkan produkterna har på miljön. I synnerhet måste företagets 
miljöförpliktelser redovisas om företaget är en underleverantör. (L-O Larsson s 91)

Leverantörer  kan genom att ta del om företagets miljöinformation utvidga samarbete. I 
vissa fall kan företaget kräva att leverantörerna uppfyller vissa miljökrav. Detta däremot 
kräver en djupare information och samarbete mellan dessa två länkar. (L-O Larsson s 91) 
Eftersom leverantörerna är i en beroende ställning till företaget ska de informeras i tid om 
eventuella kravförändringar från företagets sida beträffande miljöarbete. På det sättet kan 
leverantörer förbereda sig att införa eventuella förändringar i sin verksamhetsutövning. 
(Jakobsson & Jakobsson s 42)

Allmänhet är en mångfaldig och varierad grupp som består av intressenter från olika 
kategorier, även de som nämns ovan. Inom denna grupp finns ofta vissa individer som är 
mycket intresserade av att få information om hur företaget sköter sitt miljöarbete på det 
lokala planet. (Kpmg 66) Genom en öppen redovisning kan denna grupp, som är en lokal 
men även global intressent, få veta vilka miljömål företaget har och hur väl är dessa mål 
uppfyllda.(Jakobsson & Jakobsson s 44) I det här fallet kan det konstateras att 
miljöredovisning används som en slags dialog mellan företaget och omgivningen. Den 
intresserade vill känna sig trygg som privatperson i den omgivning han lever i. (Jakobsson 
& Jakobsson s 44) 

3. EMAS- miljöredovisning

Eco Management and Audit Scheme (EMAS) eller på svenska EU:s miljöstyrnings och 
miljörevisionsordning är en EU-förordning som fastställdes 1993 av EU miljöministrar. Det 
är ett frivilligt system som började tillämpas i Sverige 1995 som ett komplement till den 
svenska miljölagstiftningen. Även i alla andra EU länder började EMAS att användas 
samma år. Senare har EMAS förordningen år 2001 reviderats och förbättrats av EU-
kommissionen. Från början var den bara avsedd för industrisektor men har etablerat sig i 
alla samhällssektorer. (emas.se) Kärnelement som ingår i EMAS – förordning är typiska för 
ett miljöledningsystem. EMAS ställer krav på miljöutredning, miljöpolicy, miljöprogram 
miljöstyrningssystem, miljörevision (se bilaga1) samt miljökommunikation i form av 
miljöredovisning. (emas.se)
Den nya EMAS-förordningen erkänner automatiskt ISO 14001 standarden. (www.emas.se)
ISO ( International standard organisation) står för olika nationella standarder. I Sverige är 
det SIS (Standardisering i Sverige) som är det ansvariga organet för uträttande av 
standardprogram. Serien ISO 14000 inriktar sig på miljöområdet och omfattar två delar 
organisation och produkt standarder. ISO 14001 är standard för miljöledningssystem och 
det består av fem huvudkomponenter miljöpolicy, planering, införande och drift, kontroll 
och korrigerande åtgärder, ledningens genomgång. (Brorson & Larsson s 13)
Tidigare har EMAS och ISO konkurrerat med varandra, men det ändrades efter att EMAS 
har reviderats och nu används den mer som en komplement till ISO. (Bergström m fl s 49) 
Det går att använda ISO standarden och EMAS- förordningen parallellt. (Ammenberg s 
160) EMAS förordning ger råd och tips till företagen om hur dessa kan formulera sig i sin 
miljöredovisning. Det är inte obligatoriskt att följa alla punkter enligt EMAS-
redovisningen, utan mer att använda de som en mall till utformningen av 
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miljöredovisningen fast vissa minimikrav måste vara uppfyllda. (www.emas.se)
EMAS redovisningar är inte bara viktiga för de företagen som är registrerade utan också för 
marknaden för att se vad EMAS innebär i praktiken. Miljöredovisningar som är ett tilltänkt 
kommunikationsverktyg för registrerade företag används också i marknadsföringssyfte 
vilket ger marknads- och konkurrensmässiga fördelar. (Ryding s 24) Det är av vikt att 
miljöredovisningar uppfyller vissa krav vilka ska öka trovärdighet och intresset för EMAS-
förordningen på marknaden och bland deras läsare.
Som redan framgår är EMAS-redovisning en informationskälla vars syfte är att förmedla 
miljörelaterad information till interna och externa användare/läsare. De externa mottagarna
är oftast närboende, politiker, miljömyndigheter och liknande, och interna är företagets 
anställda. Redovisningen kan även användas som ett underlag för anställdas 
miljöutbildning. Miljöredovisningen kontrolleras av den ackrediterade miljökontrollanten 
som undersöker att redovisningen är korrekt, tillräckligt detaljerad och att den uppfyller 
kraven enligt förordningen.(www.emas.se) SWEDAC och Miljöstyrningsrådet ansvarar för 
genomförandet av EMAS i Sverige.(Ryding s 24)
Redovisningen ska framläggas vart tredje år, medan en årlig miljöredovisning bör 
presenteras. I Sverige finns det 100 registrerade EMAS-redovisningar, medan i EU 3325.
Detta ingår i EMAS- redovisning:

 Beskrivning av organisationen dess verksamhet och produkter eller tjänster

 En objektiv beskrivning av den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till

 Beskrivning av bestämda miljömålen samt anknytning till de betydande 
miljöaspekterna (se bilaga1) och den betydande miljöpåverkan

 Uppgifter om företagets miljöprestanda

 Beskrivning av miljöstyrningsarbete (www.emas.se)

Sammanställning av: EMAS – redovisning

Upphovsorgan
Användare
Användarantal
Motiv
Syfte

Mottagare
Spridningsmått
Omfattning
Språk
Granskning
Kvalitativa principer

Kvantitativ data

EU
Alla organisationer
Sverige 100, EU 3325
Nytta
Redovisnings dokument, utbildning, 
konkurrensverktyg,
Interna o externa
EU
Teknisk- miljöinformation
Svenska/engelska
Ja
Relevant Begriplig Neutral Verifierbar
Transparent Tillförlitlig Jämförbar

Utsläpp, avfall, råvaror, energi, vatten, 
buller

             Tabell 2. Sammanställning av EMAS-redovisning Källa: Egen sammanställning
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3.1 Analys
Användningen av EMAS redovisningar är begränsad till företag som är certifierade enligt 
EMAS- förordningen. Förordningen är upprättad av EU:s ministrar vilket kan bidra till att 
ge förordningen legitimitet i samhället. Däremot kan det upplevas att förordningen har 
vissa begränsningar eftersom den bara används inom Europa. De företag som konkurrerar 
internationellt kan se det som en visst hinder, och väljer att använda de internationellt 
erkända riktlinjer istället.  Kvalitativa krav i redovisningen är lika som krav på den vanliga 
redovisningen. Det krävs att informationen i redovisningen ska bl.a. vara relevant, 
begriplig, neutra, transparent osv för att kunna erbjuda en bra underlag för läsaren.  
Kvantitativa är mest fokuserade på uppgifter som talar om hur stor miljöpåverkan i form av 
utsläpp och nyttjande av resurser, verksamheten åstadkommer. Som t.ex. utsläpp till vatten, 
luft, nyttjande av resurser osv. Redovisningen har många användningsområden såsom 
informering, marknadsföring och utbildning.  Nackdelen för redovisningen är att den 
erfordrar kostnaden för det certifierade företaget. EMAS gäller bara för en anläggning och 
inte för hela koncernen.

4. Miljöinformation enligt miljöbalken

4.1 Miljöbalken

År 1999 trädde nya miljölagstiftning i kraft och miljöbalken inrättades. Den nya lagen 
ersatte femton lagar som fanns sen tidigare. Denna lagstiftning gav bredare och skarpare 
normer/regler avseende miljön. (www.naturvardsverket.se) Men eftersom miljöbalken är en 
ramlag ger den inte exakta regler och föreskriver inte heller i detalj hur de nya 
bestämmelserna ska tillämpas. Syfte med miljöbalken är att  främja hållbar utveckling, 
vilket innebär att med hjälp av denna lagstiftning kommer nya generationer tillförsäkras en 
miljö som är god och hälsosam. (Ammenberg s 69) Miljöbalken tillämpas på alla 
verksamheter  eller åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljö på ett väsentligt
sätt. Den gäller för alla oavsett om miljöpåverkan åstadkoms från privatpersoner eller från 
verksamhetsutövaren. (www.naturvardsverket.se) 

4.2 Miljöfarlig verksamhet

Denna verksamhet definieras i 9 kap 1§ i miljöbalken och regleras genom de allmänna 
bestämmelserna enligt miljöbalken. (Flening s 32) Miljöfarlig veksamhet avser den 
verksamhet som orsakar utsläpp av avloppsvatten, eller som genom användning av mark, 
byggnader eller anläggningar orsakar förorening av vatten, luft och mark, och som kan 
vålla olägenheter som buller, ljus, strålning och liknande. (Ammenberg s 76) I förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges vilka verksamheter är 
tillstånds- och anmälningspliktiga. Dessa klassas i A, B och C kategori beroende på vilken 
verksamhet det gäller. Exempel på A kategori är anläggningar för tillverkning av 
pappersmassa, järn- och stålverk och större flygplats. I kategori B ingår bl.a. akutsjukhus, 
större slakterier, sockerfabriker, jästfabriker och större sågverk. I den sista C kategori ingår 
verksamheter beroende på dess omfattning. Dessa kan vara glasstillverkning, biltvätt, 
sjukhus, kemtvätt. A tillstånd ska sökas hos miljödomstolen, B tillstånd ska sökas hos 
länsstyrelsen, C anmälningsplikt hos kommunen. Antal tillståndspliktiga företag är svårt att 
fastställa men det kan röra sig runt 60000 för alla tre kategorier.(Flening s 33)
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4.3 Miljörapport enligt miljöbalken 

De företag som är tillstånds- och vissa anmälningspliktiga är skyldiga att lämna in en 
rapport senast den 31 mars varje år till tillsynsmyndigheten, oftast länsstyrelser eller 
kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnden. (Flening 36) Dessa rapporter avser bara 
enskilda anläggningar eftersom tillståndet uträttas på dessa och inte för hela företaget och 
koncerner. Miljörapporten fungerar också som ett led för företaget att utöva egen kontroll 
som framgår från 9:kap i miljöbalken. Dessa miljörapporter som lämnas till 
tillsynsmyndigheter är offentliga handlingar och ska vara tillgängliga för allmänheten. 
Rapporterna är ganska omfattande och riktar sig mest till fackmän och kan därför upplevas 
vara svårlästa och komplicerade. (Bergström m fl s 42)
Det som redovisas i rapporten är hur anläggningen hanterar sin miljöpåverkan i förhållande 
till fastställda tillstånd och gränsvärden för utsläpp.
Naturvårdsverket har påbörjat att framställa en portal för miljörapporter. Det betyder att 
verksamhetsutövarna kommer att kunna fylla och lämna in sina miljörapporter genom en 
webbplats. Tanke med en sådan rapportering är att det kommer  bli lättare för 
verksamhetsutövaren att rapportera till myndigheter, samt att det kommer att spara tid och 
resurser. Detta kommer också att hjälpa Sverige att leva upp till nya krav som kommer från 
EU och i samband vid internationella konventioner. (tillsynsnytt)
Miljörapport ska innehålla följande delar:

 Beskrivning av verksamheten

 Uppgifter om miljöpåverkan samt vidtagna åtgärder för att minska miljöpåverkan

 Uppgifter om tillbud, störningar och risker samt rutiner att kring dessa

  Emissionsdeklaration
Sammanställning av: Miljörapporten enligt miljöbalken

Upphovsorgan
Användare
Användarantal
Motiv
Syfte
Mottagare
Spridningsmått
Omfattning
Språk
Granskning
Kvalitativa principer
Kvantitativ data

Regeringen
Tillstånds- anmälningspliktiga
Ca 60000
Nöd
Redovisningss dokument
Tillsynsmyndigheter
Regional
Teknisk information
Svenska
Delvis
Relevant Begriplig Neutral Verifierbar
Avfall, utsläpp

             Tabell 3. Sammanställning av Miljörapporten enligt miljöbalken  Källa: Egen sammanställning
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4.4 Analys

Miljöinformation enligt miljöbalken fyller inte så många funktioner. Dess främsta uppgift 
är att informera myndigheter att verksamheten har utövats i samordning med miljölagar, 
dvs att miljöpåverkan har varit under kontroll. Rapporten är avsedd för externa intressenter
huvudsakligen fackmän. Däremot kan de som är intresserade få del av rapporten eftersom 
den är offentlig handling. Rapporten är oftast skriven på ett språk där många facktermer
ingår vilket gör denna rapport svår att läsa för en bredare krets intressenter. Det betyder att 
miljörapporten inte uppfyller alla principer för redovisningen eftersom det handlar om en 
annan slags rapport. I rapporten beskrivs bara de åtgärder som redan har vidtagits, däremot 
finns det inga krav på framtida åtgärder eller miljömål. Denna slags av miljöinformation är 
begränsad för att den inte når ut till så många användare, men samtidigt nödvändig eftersom 
det möjliggör att tillsynsmyndigheter får den information som de behöver. 

5. Separata miljöredovisningar

Det finns en mängd riktlinjer för miljöredovisning att tillgå. Alla dessa riktlinjer förutom 
SFF:s som redovisas i nästa  avsnitt är internationella och används världen över. De har 
tagits fram från olika intressenter för att sätta en norm på redovisningen. De är utformade 
efter krav och branschtillhörighet. Jag har valt att nämna några av dessa riktlinjer som jag 
tror har relativt stort världsomspännande genomslag.  Däremot har jag valt att 
sammanställa och analysera riktlinjer från Global Reporting Initiative eftersom dessa
riktlinjer behandlar hållbarhetsredovisning. 

5.1 UNEP:s riktlinjer för miljöredovisning

FN:s miljöprogram har elaborerat ett omfattande dokument som innehåller 50-tal punkter 
vilka upplyser om miljöredovisningsprinciper. Riktlinjerna för miljöredovisningen avser 
policies och  miljöledningssystem samt miljöbalans, intresserelationer och varaktig hållbar 
utveckling i ett globalt perspektiv. Med tanke på dokumentets omfattning behöver inte 
användaren medta alla nämnda punkter utan välja ut de som anses ha störst betydelse i 
sammanhanget. Hela dokumentet kan användas som en checklista istället. (L-O Larsson s 
54-55)

5.2 ICC International Chamber of Commerce 

Internationella Handelskammarens “Näringslivsprogram för varaktig hållbar utveckling” är 
framtagen 1991 efter initiativ av NGO-sfären (non govermental organisation). Det har 
utsätts till det mest kända och utspridda miljöprogram i världen med sina tusentalet 
användare. Detta är ett handlingsprogram vars syfte är inte att i första hand ge upplysningar 
om miljöredovisning utan snarare ge riktlinjer till sina användare om hur de bör integrera 
miljöarbete och miljötänkande i sin verksamhet. ICC är en organisation som är 
internationellt erkänd vilket gör att programmet har fått så stor genomslag i en global 
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omfattning. Avsaknad av kontroll och revidering av programmet har också bidragit till så 
stor användarantal. (Bergström m. fl s 54-55)
Programmet är uppbyggt efter 16 principer som går ut på att ge riktlinjer för ett 
miljömedvetet ledarskap. Handlingsdokument för programmet finns översatt på 20 språk 
inklusive samtliga officiella språk inom FN. (www.Icc.se )

5.3 GRI-Global Reporting Initative 

Global Reporting Initative (GRI) tillkom 1997 efter initiativ från många intressenter.
Meningen med att framställa ett sådant ramverk var att det skulle ge en mall på 
miljöredovisningen av de mångfaldiga riktlinjerna för miljöredovisningen. Projektet leddes 
av (CERES) Coalition for Socially Responsible Economies och FN, United Nations Envi-
roment Programme. Andra deltagare var forskare från olika institutioner, representanter 
från olika multinationella företag och andra intressenter. 
De första riktlinjerna gavs ut 1999. De aktuella är från år 2002 och kommer att gälla fram 
till oktober 2006 då ny version kommer att lanseras. Hittills är det 881 organisationer och 
företag världen över som redovisar enligt dessa riktlinjer. I Sverige är det 24 sådana företag 
registrerade. Riktlinjerna kan användas av alla organisationer och företag oavsett 
branschtillhörighet eller storlek. De är översatta till tio språk.
GRI- instruktionsmanual delas i fyra delar, del A, B, C och D. Del A tar upp en diskussion 
om vad GRI innebär, vilken betydelse har dessa riktlinjer och hur de används. Del B 
redogör för redovisningsprinciper. Den tar upp och förklarar 11 principer som rapporten är 
grundad på och utifrån vilka bör företag/organisationer framställa rapporten. Del C omfattar 
vägledning för hållbarhetsredovisning. Del D innehåller bilagor och ordlistan. 

Riktlinjerna behandlar tre områden tillsammans. Dessa områden är miljö, ekonomi och 
sociala eller samhälleliga aspekter. Detta kallas även för ”triple bottom line”. Det är tänkt 
att företag ska beröra alla tre områden tillsammans i miljöredovisningen vilket ska bidra till 
utvecklingen och integreringen av fenomenet uthållig utveckling. 

Enligt GRIs instruktioner bör följande punkter ingå i rapporten:

 Miljöaspekter bör omfatta uppgifter och redogörelser beträffande råvaror, energi, 
vatten, biologisk mångfald, utsläpp, produkter och verksamhet, leverantörer, 
transporter

 I avsnittet sociala aspekter inryms uppgifter om arbetsvillkoren på företaget, 
mänskliga rättigheter, samhället i övrigt samt producent- och produktansvar

 Uppgifter som handlar om ekonomiska aspekter inkluderar de direkta ekonomiska 
effekter och resultat

(www.globalreporting.org)
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Sammanställning av: GRI- redovisning

Upphovsorgan
Användare
Användarantal
Motiv
Syfte
Mottagare
Spridningsmått
Omfattning
Språk
Granskning
Kvalitativa principer

Kvantitativ data  

FN och olika aktörer
Alla
881
Norm
Redovisnings dokument
Interna o Externa
Internationellt
Miljö-, social-, ekonomisk information
Anpassad  efter behov
Rekommenderas
Transparens, Inkluderande, Reviderbarhet, 
Fullständighet, Relevans, Noggrannhet, 
Neutralitet, Hållbarhets kontext, 
Jämförbarhet, Tydlighet, Läglighet,

Miljö, social, ekonomisk

                 Tabell 4. Sammanställning av GRI-redovisning Källa: Egen sammanställning

5.3.1 Analys
GRI:s riktlinjer för miljöredovisning är ett ganska omfattande dokument vilket har sina 
fördelar och nackdelar. Att så många aktörer är inblandade i riktlinjernas utformning har 
bidragit att riktlinjer har blivit kända och erkända i internationellt. För små företag som inte 
har så mycket resurser kan detta alternativ vara uteslutande eftersom det är ganska krävande 
att framställa en miljöredovisning enligt dessa riktlinjer. Däremot kan stora företag som 
verkar internationellt uppleva att de kan förnimma positiva effekter eftersom riktlinjerna
tycks ha vunnit legitimitet. Läsarna av redovisningen kan finna nöje eller nytta av att läsa 
dessa eftersom dessa är heltäckande och omfattar många aspekter som kan vara aktuella 
eller intressanta för redovisningens läsare. En annan fördel är att riktlinjer är avsedda att 
passa alla företag oavsett storlek eller branschtillhörighet. Nackdelen kan dock vara att 
relevansen kan förläggas eftersom krav på revision av redovisningar finns inte.

6. Miljöinformation i årsredovisningen

Årsredovisningslagen ändrades 1999 vilket medförde att 6 kap 1§ utökades med ett tredje 
stycke. Detta medförde en förändring i redovisningen av miljörelaterade uppgifter. Krav 
ställdes på vissa företag att redovisa i förvaltningsberättelsen om påverkan som företagen 
orsakar på miljön genom sin verksamhetsutövning.(Flening s 39) De företag som är 
skyldiga att lämna upplysningar om miljöpåverkan är tillstånds- och anmälningspliktiga 
företag som framgår av miljöbalken 9 kap 6 §. Vilka verksamheter som är 
anmälningspliktiga står i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. (www.bfn.se) Anledningen till varför lagen ändrades är att regeringen ansåg att 
Sverige bör framstå som en förebild samt en initiativtagare för införlivandet av den hållbara 
ekologiska utvecklingen i samhället. Med denna lag berördes företag för att de har en direkt 
påverkan på naturen. Syfte med lagen är att möjliggöra en reglerad kontroll på 
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miljöpåverkan genom att företag informerar utomstående om sitt miljöarbete och dess 
resultat. (Flening s 39) Den information som förväntas ingå i förvaltningsberättelse är 
informationen om verksamhetens miljörelaterade affärsrisker och affärsmöjligheter som 
kan vara viktiga för företagets framtida utveckling. Årsredovisningslagen hänvisar sina 
bestämmelser till  miljöbalken vilket innebär att företag behöver redovisa bara om 
verksamheten bedrivs i Sverige. Företag ska primärt redovisa om den miljöpåverkan som 
uppstår vid produktionsprocesser men upplysningar om miljörisker avseende produkter och 
transporter utgår. (Bergström m fl s 43)

Enligt 6 kap 1§ ÅRL första stycke ska företag lämna information om utvecklingen av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat i förvaltningsberättelsen. 
I andra stycket uppmanas företag att lämna upplysningar om förhållanden som inte 
redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som kan påverka 
företagetsställning och resultat, om viktiga händelser som har inträffat under räkneskapsåret 
eller efter dess slut, om företagets framtida utveckling, om satsningen på forskning och 
utveckling samt om filialer i utlandet. Tredje stycke anger att företag som är tillstånds- och 
anmälningspliktiga har större ansvar att redovisa om miljöinformation. Vilka dessa företag 
är framgår av miljöbalken 9 kap 6§. (Flening s 13) 
Bokföringsnämnden (BFN) är en statlig myndighet som ansvarar för god redovisningssed. 
BFN har utvecklat en vägledning i samordning med ÅRL 6 kap 1§ om vilka är minimikrav 
på miljöinformation. Följande upplysningar bör lämnas in i förvaltningsberättelsen enligt 
BFN U98:2: uppgifter om tillstånd, vad verksamhetens tillstånds- eller anmälningsplikt 
omfattar, giltighetstiden för tillstånd, uppgifter om påverkan på miljön, verksamhetens roll.

Resultatet av lagändringen var att fler företag började redovisa miljöfrågor i 
årsredovisningar. Detta gällde inte enbart för stora utan även för mindre företag. Bergström 
m fl ifrågasätter dessa bestämmelser eftersom det finns begränsningar i informationen som 
företag upplyser om. De företag som bedriver sin verksamhet utomlands behöver inte 
lämna in några uppgifter rörande den verksamheten. Det är inte heller säkert att 
informationen kan förstås av de grupper som brukar läsa årsredovisningen. Dessutom 
kanske inte revisorerna har kunskapen som krävs för att kunna förstå den information som 
presenteras i årsredovisningen. (Bergström m fl 44-45)

6.1 SFF  (Sveriges Finansanalytikers Förening)

Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) har år 1996 tagit fram riktlinjer för 
miljöredovisning. Riktlinjer har uppdaterats några gånger och finns under namnet 
”rekommendation om miljöinformation för finansanalytiker” med de övriga 
rekommendationer i SFF:s årliga samlingsvolym. (Bergström m fl s 56)
SFF:s miljöredovisningsrekommendationer är den enda rekommendation som har givits ut i 
Sverige. Den har tagits fram efter att krav på miljöredovisning har blivit allt större. Dessa 
krav har kommit dels från marknaden, där kunden började efterfråga miljöanpassade 
produkter och dels från företag som ställde högre krav på sina underleverantörer för att 
fullfärdiga sin miljöprofil. (Westermark s 110) Syfte med SFF rekommendationer är att 
sätta upp riktlinjer  för miljöredovisning för börsbolag som analytiker kommer att 
analysera. ( Bergström m fl s 56) Årsredovisning bör därför innehålla den miljöinformation 
som är betydelsefull för analytiker för att t.ex. värdera aktier och vid 
kreditvärdighetsbedömningen. Utöver detta kan företag lämna ut utförlig miljöinformation i 
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en separat miljöredovisning. (Westermark s 111)

Sammanställning av: ÅRL

Upphovsorgan
Användare
Användarantal
Motiv
Syfte
Mottagare
Spridningsmått
Omfattning
Språk
Granskning
Kvalitativa principer

Kvantitativ data

Regering
Tillståndspliktiga företag
ca 60000
Nytta
Redovisnings dokument
Interna o externa
Riks
Ekonomisk -, miljöinformation
Svenska
Ja
Relevant Begriplig Neutral Verifierbar
Transparent Tillförlitlig Jämförbar

Utsläpp, avfall, buller

                          Tabell 5. Sammanställning av ÅRL-redovisning Källa: Egen sammanställning

6.2 Analys
Miljöinformation som ska redovisas enligt årsredovisningslagen är mest riktad till 
intressenter som har en direkt relation till företaget. Dessa intressenter behöver informeras 
mera utförligt genom att den ekonomiska informationen relateras också till miljö. Kraven 
gäller bara tillståndspliktiga företag.

7. Empiri
Här analyseras två företag som redovisar enligt EMAS-förordningen. Dessa två företag 
tillhör papperstillverknings branschen.

7.1 EMAS-redovisningar

7.1.2 AssiDomän Frövi

AssiDomän Frövi som ingår i AssiDomän Cartonboard AB, tillverkar vätske- och 
förpackningskartong främst för livsmedelsindustri. Företaget är en leverantör till 
livsmedelindustri. All tillverkning sker på anläggningen Frövi, medan säljkontor finns i en 
del europeiska länder. 90% av produktionen är till kunder över hela Europa. Produkterna är 
förpackningsskartong och används för bl.a. drycker, livsmedel, konfektyr och kosmetika 
och dessa delas i fyra produktområden, Frövi Liquid, Frövi Light, Frövi Bright och Frövi 
Carry.  Den årliga kapaciteten uppgår till 400 000 ton per år. Företaget har 685 anställda 
och årsomsättningen ligger på 2,4 miljarder kronor. Frövi har varit EMAS-certifierat sedan 
1996. Under tiden jag skrev denna uppsats har Assi Domän Frövi slagits samman med 
Korsnäs och kallas nu för Korsnäs Frövi. Detta kommer att leda till att det nya bolaget som 
nu äger fyra pappersmaskiner har stora förutsättningar att bli en stark aktör på marknaden 



31

med den nya produktionskapaciteten på över en miljon ton kartong och papper per år. 
Bolagets anläggningar finns nu i Gävle och Frövi.

7.1.3 EMAS-redovisning
Redovisningen består av ca 30 sidor, varav 10 sidor bilagor. Redovisningen är väl 
illustrerad med grafiska ritningar och även några fotografier. Den finns utgiven både på 
svenska och engelska. Redovisningen finns i pappers form samt den kan läsas på internet.
Texten är skriven på ett lättförståeligt sätt. Informationen presenteras på ett pedagogiskt sätt 
genom att presentera i text, tabeller och illustrationer. Arbets-, tillverknings- och andra 
processer är väl beskrivna och därför har den också utbildnings syfte för läsaren. Det finns 
en ordlista som förklarar förkortningar och facktermer, fast den täcker inte dessa ord till 
100%. Med EMAS – logotypen på framsidan framgår det att det handlar om EMAS 
redovisning. Redovisningen är reviderad och godkänd av ackrediterad revisor. Den är 
tillgänglig genom nätet och kan beställas gratis från företaget. Där anges datum för nästa 
redovisning. Sifferuppgifter i redovisningen går att jämföra över fyra år, samt med 
riktvärdet.

Motivet till att Frövi började med miljöarbetet och miljöredovisningen kom inifrån 
företaget. Ett centralt beslut fattades i början av nittiotalet, berättar den miljöansvarige på 
Frövi att alla anläggningar skulle införa någon slags miljöledningssystem. Anledningen till 
varför AssiDomän certifierades enligt EMAS var att på den tiden fanns bara detta 
miljöledningssystem, och att ISO 14001 inte var färdigutvecklat. Motivet till beslutet var 
framförallt att koncernen ville framstå som en föregångare på marknaden med en väl 
utarbetad miljöprofil, samt att kundkrav på miljöfrågor också i någon grad upplevdes säger 
han. Enligt miljöansvarige på Frövi används redovisningen främst som ett 
kommunikationsverktyg, både till interna intressenter, anställda och ledningen och externa,
kunder och allmänheten. Vidare används redovisningen internt som diskussionsunderlag 
där det diskuteras med ledningen vilka fördelar redovisningen medför. Redovisningen ger 
också information till myndigheter eftersom den lämnas in med miljörapporten som 
komplement.

Miljöansvarige anger kunder som den primära intressentgruppen. Dessa efterfrågar 
miljöinformation från verksamheten. De är bl.a. intresserade att veta fiberråvarans 
ursprung, om den är förnyelsebar och hur den kan återanvändas. Efterfrågan på 
miljöinformation kommer mest från kunder från Storbritannien men också från kunder från 
Tyskland och Italien. Som sekundära intressentgrupper identifieras skolor, myndigheter och 
övriga.   

Frövi har en budget på 200 000 kr som täcker framställningskostnader för redovisningen. 
Denna budget ska täcka kostnader för att anlita en konsultbyrå samt tillverkning av 
rapporten. Det trycks 1000 exemplar på engelska och 5000 exemplar på svenska. 
Kostnaden skulle kunna minskas om rapporten publicerades bara på nätet. Eftersom 
företaget måste redovisa enligt EMAS riktlinjer känner de sig lite låsta och styrda i val av 
information. Den miljöansvarige tycker att de ibland önskar lite mer frihet i att välja ut 
informationen i redovisningen. En annan nackdel är den höga kostnaden som framställning 
av miljöredovisningen erfordrar.
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7.1.4 Miljöaspekter
De betydelsefulla miljöaspekterna som identifieras i redovisningen är råvaror, transport, 
energi, utsläpp, avfall och buller. Det redogörs om råvaransursprung och dess kvantitet 
både från Sverige och andra länder. Detta anges i procent, men däremot det redogörs inte 
från vilka länder/land importeras denna mängd råvaror. I redovisningen anges andelen av 
råvara från certifierade skogar. Det berättas ingenting om returpapperet varken som råvara 
eller avfall. Transport anses vara en betydelsefull aspekt i företagets miljöprestanda. Det 
redovisas på vilket sätt råvaror och de färdiga produkterna transporteras. Det presenteras i 
procenttal. Läsaren upplyses inte om den totala årliga sträckan för transporterna. Någon 
tydligare fördelning i kilometer för de olika transportsätt finns inte heller. Utsläppen som 
förekommer i samband med transporter relateras till lokal, regional och global 
miljöpåverkan. Energihantering sköts av en speciell grupp. I redovisningen anges vilka 
typer av energi används samt hur energiförbrukningen har förändrats under föregående år. 
Utsläpp till luft förekommer i form av kväveoxider och svavel. Utsläppsförändringar anges 
samt det berättas om vilka åtgärder har vidtagits för att minska dessa utsläpp.

Om vattnet som råvara berättas inte, utan den förbrukade kvantiteten redovisas i tabellen. 
Däremot redogörs det för avloppsvattnet, vilka utsläppsämnen förekommer och hur 
avloppsvatten omhändertas. Vidare redovisas vilka slags avfall som förekommer samt hur 
de omhändertas, t.ex. aska, grönlutslam, fiberslam, papper, metall, plast och farlig avfall
och på vilket sätt företaget har minskat avfallsmängden. För buller som också är en 
miljöaspekt anges att den kontrolleras genom regelbundna mätningar. För varje aspekt 
anges kvantitet. Förekomst av samtliga aspekter som uppkommer direkt från verksamheten,
förutom råvaror, presenteras i tabell och med grafer. Presentation gäller för fyra föregående 
år och kan relateras till riktvärdet. I redovisningen kan läsaren se hur miljöledningssystem 
fungerar i praktiken. Systemet övervakas genom bl.a. interna och externa 
stickprovskontroller. Som en del av miljöledningssystemet har Frövi upprättat ett 
miljöaspektsregister där olika miljöaspekter noteras och värderas. Av dessa väljs de som 
anses vara mest betydelsefulla ut. Urvalet av dessa aspekter görs genom gradering av 
aspekternas miljöeffekt, miljöpåverkan, miljöbelastning och risker för onormala 
förhållanden. Detta är ett bra sätt att informera läsaren närmare om hur företaget går till 
väga för att värdera miljöprestanda. Beskrivningen av verksamheten som AssiDomän har i 
redovisningen ger bra underlag för läsaren att kunna förstå olika produktionsprocesser. Där
redogörs i detalj hur tillverkningsprocessen går till, dvs. från råvara till färdig kartong, samt 
hur miljöprestanda övervakas. Det finns också en utförlig beskrivning av kartongmaskinen. 
Vidare skildras avloppsreningsanläggningen och rökgasreningsanläggningen samt hur 
respektive processer fortlöper. Samtliga beskrivningar är kompletterade med illustrationer. 
Utöver detta illustreras hela anläggningen fotografiskt så att läsaren kan se hur 
anläggningen är uppbyggd samt i vilken naturmiljö den finns belägen. Därutöver finns en 
lokaliseringsbeskrivning i förhållande till samhället samt identifiering av den lokala 
mottagaren av utsläpp.

Det redovisas att miljömålen för 2005 var att minska det skattepliktiga avfallet och att 
minska fastbränslepannans oljeförbrukning. Redovisningen presenterar att båda målen är 
uppfyllda samt hur detta har gått till, tidsaspekten för genomförande och ansvariga 
personer. Hur miljömålen är uppfyllda presenteras för fyra år bakåt. Miljöpolicyn är 
formulerad som miljö- och energipolicy tillsammans. Som det anges är miljöpolicyn
upprättad för att värna om miljön som vatten, luft och skogar samt att visa för olika 
intressenter som kunder, anställda, ägare och samhället runtomkring att företaget tar ansvar 
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för sin miljöprestanda. I miljöpolicyn beskrivs övergripande och detaljerat de olika 
åtgärder/aspekter som företaget har i betänkande. Dessa är ständiga förbättringar, 
resurssnålhet, skonsamma processer, avfallsminimering och återvinning samt miljökrav på 
leverantörer. Policyn visar att miljöarbete är förankrat i den privata sfären genom att det 
berättas att de anställda på företaget är också invånare som bor i företagets omgivning och 
därför vill de att den ska förbli ofarlig, och den rättliga eftersom den antyder att företaget 
verkar efter bestämda lagar.  

I redovisningen nämns tillstånd för verksamheten som talar om hur stor produktion 
företaget får bedriva och vilken myndighet som har utfärdat tillståndet samt hur företaget 
kontrolleras i fråga om att det lever upp till gällande tillstånd och villkor. Det redogörs i 
vilka investeringar Frövi har genomfört för att minska miljöpåverkan och vilka 
förändringar kommer dessa investeringar (se bilaga 1) att medföra. Däremot nämns det inte 
några belopp på de nämnda investeringarna.

7.2 Billerud Karlsborg

Billerud består av tre fabriker i Sverige Gruvön, Karlsborg och Skärblacka samt ett 
pappersbruk i Storbritannien i Beetham. Den bildades 2001. Koncernen omsätter ca 7 
miljarder kronor årligen. De finns 2600 anställda i 11 länder bl.a. i Europa, Asien och  
Mellanöstern. Koncernen har en årskapacitet är på 1,4 miljoner ton. Det mesta av 
försäljningen 80% sker till Europa. Billerud har 900 kunder. Samtliga anläggningar är 
certifierade enligt ISO 14001och samtliga anläggningar i Sverige är certifierade enligt 
EMAS. Produkterna är  medicinska förpackningar, flexibla förpackningar för 
livsmedelsindustrin, och papper till wellådor för krävande transporter av vitvaror, 
hemelektronik och frukt och grönt. I denna uppsats har jag slumpmässigt valt ut att studera 
anläggningen i Karlsborg.
Billerud Karlsborg är östra Norrbottens största industri och Europas ledande producent av 
vitt säckpapper. Företaget tillverkar även vitt kraftpapper och sulfatmassa. Kraftpapper 
används för produkter som kräver hög styrka och hög tryckkvalitet som bl.a. 
livsmedelsförpackningar, säckar, påsar och bärkassar. Sulfatmassa används till grafisk 
papper, hygienpapper, specialpapper för affischer, etiketter osv. Det finns 490 anställda på 
Karlsborg och årsomsättningen är ca 1, 5 miljarder per år. Årskapaciteten uppges vara för 
130000 ton/år för kraftpapper och 170000 ton/år avsalumassa. Anläggningen i Karlsborg är 
ISO certifierad sedan 1995 och enligt EMAS 1999.

7.2.2 EMAS-redovisning

Redovisning avser år 2004. EMAS miljöredovisningen finns att tillgå på nätet dessutom 
kan den också beställas från företaget. Det finns angivna personer som kan kontaktas för 
närmare förfrågningar. Den består av 20 sidor. Den är översatt till engelska. Redovisningen 
är illustrerad med bilder från verksamheten anställda och omgivningen där anläggningen är 
belägen. Det framgår att det handlar om en EMAS miljöredovisning för EMAS logotyp 
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finns på framsidan. Redovisningen är begriplig för en stor skala av läsare. Den innehåller
mest teknisk information men det finns en ordlista som förklarar kemiska ämnen, tekniska 
processer, förkortningar och mått. Redovisningen är reviderad och godkänd av ackrediterad 
revisor. Läsaren kan jämföra utsläppsvärden mellan fem år och relatera dessa till de tillåtna 
riktvärdena och villkor. Informationen i denna redovisning presenteras också pedagogiskt
med hjälp av tabeller och grafer. 

Motivet till varför företaget inrättade ett miljöledningssystem och började redovisa kom 
inifrån företaget. På den tiden tillhörde även Billerud koncernen AssiDomän och de hade 
samma motiv som Frövi. Redovisningen har mest informativt syfte enligt Mikael Larsson 
som är miljöansvarig på Billerud Karlsborg. Redovisningen är avsedd som ett 
kommunikationsmedel mellan företaget och allmänheten och därför ska den vara skriven på 
ett förståeligt sätt menar han. Den ska också ge information till kunderna. Redovisningen 
används inte så mycket i utbildningssyfte. Anställda har olika behov och olika kunskaper 
och miljöutbildning anpassas efter det. Ledningen är informerad om innehållet i 
redovisningen och använder den bara i informationssyfte. Enligt Larsson disponerar 
företaget inga särskilda ekonomiska medel för att framställa redovisningen utan det ingår i 
deras vanliga arbete. Det uppskattas att redovisingsframställning tar ca 100-120 
arbetstimmar. Företaget trycker redovisningarna själva ca 50-100 exemplar på svenska och 
ungefär lika många på engelska. Kostnaden för detta är runt 1200 kr. Den totala kostnaden 
för att framställa miljöredovisningen enligt Larsson ligger mellan 50000-70000 kr vilket 
inkluderar deras arbetstimmar.
Den andre miljöansvarige på Billerud ifrågasätter denna redovisning för att han upplever att 
den inte efterfrågas så mycket av externa läsare, förutom ett antal studenter och 20-40 
kunder som visar intresse för redovisningen. Däremot tycker han att miljörapporter bör 
förekomma fast i en förenklad miljöredovisningsform. 

7.2.3 Miljöaspekter
Billerud har identifierat följande miljöaspekter som de mest betydelsefulla:
utsläpp till vatten, utsläpp till luft, avfall, förbrukning av externa resurser och störningar för 
närboende. I redovisningen presenteras flera utsläpp till vatten. Det finns en beskrivning för 
läsaren om hur dessa utsläpp uppstår under tillverkningsprocessen. Om vatten som råvara 
redogörs enbart mängden förbrukat vatten. Utsläpp till luft redovisas på samma sätt.  Alla 
utsläpp både till vatten och till luft redovisas i kvantitativa mått och visas grafiskt och 
presenteras i tabell. Läsaren kan jämföra utsläppsmängden mellan fem år och se om 
utsläppsmängden har minskat eller ökat. Värdena på utsläppen går även att jämföra med det 
tillåtna riktvärdet. Vidare redogörs för avfall som uppstår i verksamheten. Det redovisas om 
vilka olika typer av avfall förekommer samt och hur detta avfall omhändertas. Utöver detta 
finns en beskrivning på de genomförda åtgärder som vidtogs för att minska 
avfallsmängden. Avfallet som presenteras är netto- och komposterat avfall. 
Avfallsmängden redovisas i siffror ton/år och grafiskt för fem år. Villkor för den tillåtna 
mängden finns också med i redovisningen. 

De externa resurser som företaget förbrukar är råvaror, energi, kemikalier och transporter.
Om dessa aspekter redogörs lite kortfattat. Det berättas att den största delen av vedråvaran 
kommer från lokala skogar varav en tredjedel är från certifierade skogar. Detta anges i 
procent och i siffror. För den resterande mängden anges att den importeras från Baltikum. 
Kemikalier nämns bara översiktligt att det följs upp och kontrolleras dess användning. 
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Kemikaliemängder redovisas inte. Om energi skrivs det inte så mycket förutom att företaget 
har infört energisparåtgärder med vilka kommer det att jobba även i framtiden. En stor del 
energi återvinns från tillverkningsprocessen. Denna energi täcker ca 80% av anläggningens 
energibehov. Det redovisas på vilket sätt transporteras råvaror från lokala skogar och 
råvaror som anskaffas genom import. Uttransporterna presenteras i procent. Det redovisas 
inte om transportsträckor i kilometer vilket ger osäkerhet i fullständigheten för läsaren. 
Vilken påverkan transporterna åstadkommer på miljön redovisas inte heller. Den sista 
aspekten som företaget tar upp i redovisningen är störningar för närboende och närmiljö. 
Om detta berättas vilka är de vanligaste orsakerna till klagomål från närboende. Lukt från 
fabriken anges vara den mest vanliga orsaken för klagomål från närboende. I redovisningen 
beskrivs hur denna lukt uppstår samt vad har företaget gjort för att minska denna störning.  
Buller är den andra aspekten som har negativ inverkan på närmiljö. Mätningar av buller 
presenteras i redovisningen samt på vilket sätt kommer dessa att minskas. Med dessa 
åtgärder visar företaget att de värnar om närboende. 

Det redogörs lite kortfattat vad miljöledningssystem innebär och vilka moment som ingår i 
systemet, i vilket syfte det används och hur är systemet förankrat i företaget.
Billeruds miljöpolicy har en bred omfattning. Den omfattar så väl miljö som kvalitet och 
omvärldshänsyn. Fast att den är översiktlig redogör den att företaget strävar efter att uppnå 
ständiga förbättringar genom bl.a. bra ledarskap, anställdas engagemang och samarbete 
mellan kunder och leverantörer. Med ständiga förbättringar vill de vara ett ekonomiskt, 
ekologiskt och socialt uthålligt företag. Det anges miljömål för föregående och kommande 
år. Miljömål för föregående år var att minska utsläpp av COD, samt lukt och 
bullerstörningar och genom energisparprogram minska oljeförbrukning. Det redogörs om 
förloppet av dessa miljömål samt om de är uppnådda. Målen redovisas i kvantitativa mått
samt om de är uppfyllda eller inte. Det informeras om miljöincidenter som har skett, samt 
hur dessa är åtgärdade och vilka rättsliga konsekvenser dem har medfört. Vidare nämns det 
åtalsprövningar, överklagande och tillståndsfrågor. Det finns en detaljerad beskrivning på 
tillverkningsprocessen där läsaren kan se hur processen från ved till papper går till samt 
vilka biprodukter uppstår och hur dessa omhändertas. Den illustreras med en förenklad 
ritning. Denna beskrivning ger relativt bra information/kunskap till läsaren. Det redogörs 
om vilka miljöinvesteringar har företaget genomfört samt vilka är planerade investeringar. 
Det beskrivs vilka positiva effekter har resulterat från dessa investeringar. Några summor 
för genomförda investeringar redovisas inte.

8. Separata miljöredovisningar enligt GRI

Här analyseras företag som tillhör samma bransch som ovan nämnda. 

8.1 Holmen AB
Holmen AB är en skogsindustri koncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror. 
Produktionskapaciteten för papper och kartong uppskattas vara ca 2,4 miljoner ton per år.
Med denna kapacitet är Holmen Europas femte största tillverkare av tryckpapper och tredje 
inom kartong. Tryckpapper används för tidningar tidskrifter kataloger och reklam, kartong 
för förpackningar och grafiska ändamål. Förutom det äger Holmen skogs- och 
krafttillgångar. Produktionen sker vid sju enheter därmed fem i Sverige, en i Spanien och 
en i England. Tryckpapper tillverkas i Sverige och Spanien. Kartong tillverkas i Sverige 
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och England, medan trävaror tillverkas i Sverige. De har ca 4900 anställda, varav 3800 i 
Sverige. Ca 90 % av produkterna säljs inom Europa där största marknader finns i Sverige, 
Storbritannien, Spanien och Tyskland för papper. Årsomsättningen beräknas vara runt 16 
miljarder kronor.

8.1.2 Miljöredovisning

Redovisningen är en omfattande rapport som består av 52 sidor. Det framgår i 
redovisningen att den är gjord efter GRI riktlinjer som har valts ut och anpassats för 
Holmen. För innehållet i denna redovisning ansvarar en speciell grupp sammansatt av 
personal från teknik-, ekonomi- och personalavdelning. Redovisningen finns översatt till 
spanska och engelska och kan läsas på nätet eller beställas från företaget. Informationen 
presenteras i ord, siffror och illustrationer. Underlag för den ekonomiska informationen 
kommer från årsredovisningen. Informationen som kommer från årsredovisningen i 
förvaltningsberättelsen är granskad av externa revisorer. Hållbarhetsredovisning är däremot 
inte granskad av någon utomstående revisorn. Däremot är redovisningen erkänd 
internationellt på flera företagsindex.

Miljöchef på Holmen berättar att motivet till varför företaget miljöredovisar kommer främst 
inifrån företaget. Holmen tillhörde fram till 1993 skogkoncernen Modo som i början av 
nittiotalet beslutade att någon slags rapportering skulle inrättas. Behovet av att komma ut 
och upplysa om både de positiva och negativa miljöresultat som hade åstadkommits i 
företaget fanns. De upplevde att en ny trend var på gång och att företaget ville framstå som 
en föregångare. Den andra orsaken var att kunder ställde vissa krav på miljöinformation. 
Skogsbranschen ville framstå som en föregångare i miljöredovisningar. Senare fortsatte 
även Holmen att rapportera. Fram till 2004 hade företaget en redovisning där de 
rapporterade enbart om miljön. From 2004 kallas deras miljörapporter för 
hållbarhetsrapporter eftersom de omfattar tre aspekter som är miljö, ekonomi och sociala 
förhållanden. I början stod de själva för rapportens utformning,  men efter att de hörde talas 
om GRI gick de efter deras rekommendationer. Detta var ett självklart val, berättar 
Holmens miljöchef, för att GRI fick stor legitimitet i samhället.
Redovisningen har informativt syfte där den tillhandahåller relevant information till bl.a. 
företag som granskar och övervakar, anställda och kunder. Tanken med redovisningen är att 
den ska fungera som en uppslagsbok för anställda, säger miljöchefen.

Det nämns i redovisningen att den är ämnad för anställda, kunder och analytiker. Vidare 
identifieras intressentgrupper i redovisningen som är allmänhet, affärspartners, närboende, 
lärare och elever. Holmen identifierar primära grupper av intressenter. Det berättas vilka 
krav dessa har på företaget och hur företaget hanterar deras krav. Anställda ställer krav på 
arbetsmiljö, omvärlden har behov av relevant information rörande miljö och finans, 
opinionsbildare granskar företaget, aktieägare har krav att företaget sköter sig och ger en 
avkastning, affärspartners att företaget verkar i samordning med god affärssed.Lika krav 
ställer Holmen på sina leverantörer.
Årligen trycks runt 35 000 exemplar varav 20 000 på engelska, 10 000 på svenska och 
5 000 på spanska. Det finns ingen beräkning för den totala kostnaden för dessa 
redovisningar. Grundkostnaden i vilken bl.a. ingår kostnaden för material, layout och 
liknande är runt en million.



37

8.1.3 Miljöaspekter

I redovisningen berättas bara kortfattat hur miljöarbetet är fördelat i organisationen dvs, 
vem som ansvarar, leder och samordnar miljöarbetet på företaget. Det redogörs för vilka 
miljö- och skogscertifikat är företaget försett med samt vilka grupper finns som ser till att 
dessa system fungerar. Dessa grupper består av bl.a. miljörådet, elrådet, energi- och klimat 
gruppen. Det beskrivs även vilka åtgärder relaterade till miljöaspekter Holmen har vidtagit 
för det gågna året. Inga miljömål presenteras i rapporten. Miljöpolicy finns inte heller, men 
det hänvisas till hemsidan för dess närmare studering. 

Det redogörs för det anskaffade kvantiteten virke, samt hur mycket som har förbrukats 
inom Holmen och hur mycket som sålts. I samband med detta redovisas också för 
kvantiteten från egna skogar och för import. Det nämns att allt virke anskaffas i enighet 
med respektive landets lagar. Virket kommer från Sverige men också importeras också från 
Estland men även i mindre grad från Lettland, Ryssland och Skottland. Det redogörs för 
vilka skogar som innehar miljöcertifikat FSC och PEFC för skogar i Sverige, Estland och 
Skottland. Allt anskaffat virke i Sverige kan spåras. Tillväxt och avverkning redovisas 
kvantitativt för sju år. Även beståndet i egna skogar redovisas kvantitativ för sju decennier. 
Utsläpp till vatten redovisas genom att det presenteras vilka utsläpp som förekommer. De 
redovisas grafiskt och kvantitativt för fem år bakåt och relateras till slutprodukten. 
Utsläppen redovisas även för varje anläggning samt totalt för Holmen. På samma sätt 
redovisas utsläppen till luft. Om kemikalieanvändningen står bara kortfattat vad de används 
till. Det nämns att företaget använder kemikalier som är godkända av företagets 
kemikaliegrupp. Dess mängd redovisas men det namnges inte för vilka kemikalier den 
gäller. En annan aspekt som har en negativ påverkan är buller. I redovisningen berättas 
kortfattat att bullermätningar genomförs vid alla anläggningar och att bullernivåerna ligger 
under de tillåtna värdena, samt om vissa vidtagna åtgärder. Mätningar för buller redovisas 
inte. I frågan om avfall redogörs det kortfattat vilka typer av avfall som uppkommer samt 
hur dessa hanteras. Det nämns vilka typer av avfall förekommer. Det visas den procentuella 
fördelningen av avfall och den årliga kvantiteten. Data presenteras totalt för Holmen och 
separat för varje bruk. 

Uppgifter om transportmedel avser den procentuella fördelningen mellan olika 
transportsätt. Dessa relateras till regioner. Returpapper är en annan viktig aspekt för 
verksamheten. Det redovisas i vilka enheter används returpapper som råvara och från vilka 
länder detta papper kommer, samt andel använt returpapper i relation till den totala 
förbrukningen av papper. Kvantiteten av det insamlade pappret presenteras både i siffror 
och procentuellt. Vatten är en viktig resurs som används i tillverkningsprocessen och som 
sedan släpps ut i naturen efter att den ha blivit omhändertaget. Det redogörs hur vattnet 
används i produktionen, och vilken slagsvatten det används. Dessutom redovisas hur 
tillgången är på ytvattnet i regioner där produktionen bedrivs. Vattenreningsmetoder 
redogörs också kortfattat t.ex. mekanisk, biologisk och kemisk rening. Det nämns att 
företaget följer lokala regionala och EU krav angående vattenreningen. Det redovisas för 
den totala mängden använt vatten och mängden vatten som renas inom produktionen. 
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Holmen identifierar sig som största förbrukare av elenergi i Sverige. Det redogörs för vilka 
enheter i Sverige som är mest energikrävande och varför. Vidare presenteras procentuellt 
hur stor energianvändning var under år 2005 samt från vilka elenergikällor, fast det 
redovisas inte från vilka källor den inköpta energin kommer. Kvantiteten för olika slags 
värme- och bränsleenergi som används inom Holmen redovisas procentuellt och i siffror.
Åtgärder som vidtas inom företaget för att hantera elenergianvändning nämns i rapporten. 
Detta genom att öka andelen internt producerad energi, införa energicertifikat, utarbeta 
åtgärder inom branschen. Genom att använda och producera energi åstadkoms en viss
påverkan på miljön. I detta sammanhang kopplas energi till klimatfrågor i redovisningen. 
Vidare nämns även handel med utsläppsrättigheter samt EU:s nya regler på beskattning av 
elenergi genom att beskriva vilka effekter detta medför för Holmen.

8.1.4 Sociala aspekter

Avsnittet som behandlar sociala aspekter tar en stor plats i rapporten. Det redogörs bl.a. på 
vilket sätt det jobbas med HR frågor i företaget om uppsatta mål som är relaterade till HR 
frågor och hur detta följs samt enligt vilka policys och riktlinjer dessa frågor och mål ska 
uppnås. Dessa riktlinjer och policys nämns bara i rapporten, det redovisas inte om dessa i 
detalj. Det berättas att Holmen har åtagit sig FN:s principer Global Compact, som bl.a. rör 
frågor om mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljö och fackföreningsrätt. Det 
redögörs för vilka dessa principer är, samt lite kortfattat om hur Holmen har jobbat med 
dessa frågor. Holmen genomför medarbetarundersökningar i syfte att skapa en gott 
arbetsklimat inom företaget. Detta mäts och redovisas med olika nyckeltal som 
sammanfattar arbetsklimatet på företaget. Enkätundersökningen görs vart tredje år där 
medarbetare svarar på frågor som rör bl.a. ledarskap, motivation, ansvar, kompetens, 
ledarskap osv. När det gäller hälsa och säkerhet redovisas det grafiskt och procentuellt om 
hur förloppet av sjukfrånvaro har varit inom företaget de senaste 9 år och hur företaget 
hjälper sina anställda att komma in i arbetet igen. Resultaten på denna undersökning visas 
procentuellt och jämförs med undersökningen innan. Sjukfrånvaro relateras även till tiden, 
könet och åldern. 

Ledarutveckling berättar om olika program som finns, för att hitta och utveckla chefer 
bland anställda på företaget. Om detta redogörs bara lite kort. Kompetensutveckling talar 
om vilka program och åtgärder det finns att tillgå för att öka medarbetarnas kompetens. 
Under rubriken rekrytering beskrivs en rad aktiviteter som Holmen genomför, framförallt i 
Sverige, för att ta in nya anställda i verksamheten, genom bl.a. att anordna kurser för lärare 
och studenter, samt marknadsdagar praoplatser osv. I samband med detta presenteras 
personalomsättning totalt för Holmen. Det berättas om företagets syn på jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Målet är att öka andel anställda kvinnor, särskilt på högre 
befattningar. Data som presenteras visar den procentuella andelen kvinnor i koncernen och 
på högre befattningar. Företaget tillämpar EU:s diskrimineringslagar. För att undersöka 
förekomst av diskrimineringen genomförs årligen enkätundersökningar. Det redogörs för 
antalet fall och typ diskriminering under 2005 fast inte i vilket land de har förekommit. Lite 
kortfattat presenteras hur företaget samverkar med fackliga organisationer bl.a. när det 
gäller tvister och övertalighet. Till detta kommer vilken betydelse Holmen har för de städer 
där anläggningar finns. Företaget skapar en del nya arbetstillfällen både direkt och indirekt. 
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Dessa uppgifter redogörs för alla länder där Holmen bedriver sin verksamhet i. Nyckeltal 
som mäter arbetstillfällen handlar bl.a. om direkta och indirekta jobb i olika sektorer.

8.1.5 Ekonomiska aspekter

I rapporten presenteras vilka produkter som produceras på anläggningarna samt vilken 
marknad dessa produkter är avsedda för. Produktionskapacitet för varje anläggning 
presenteras och medelantalet anställda. Det redovisas resultaträkning, rörelseresultat, 
balansräkning, kassaflöde samt nyckeltal för rörelsemarginal och avkastning. Dessa 
uppgifter kan jämföras mellan fem år. Nettoomsättningen redovisas procentuellt efter den 
geografiska marknadens indelningen. Andra uppgifter avser försäljning, investering och 
förvärv. Miljöinvesteringar och miljökostnader (se bilaga 1) tas också upp i rapporten.
Dessa uppgifter har mest de finansiella intressenter som läsare, eftersom läsaren behöver ha 
en viss kunskap för att förstå denna uppgifter. 

8.2 SCA (Svenska cellulosa aktiebolag)

SCA är ett globalt företag som producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper, 
förpackningslösningar samt tryckpapper och sågade trävaror. Produktionen sker i ett 40-tal 
länder och försäljningen i ca 90 länder. Det mesta av försäljningen, mer än hälften, är 
produkter för personlig hygien, mjukpapper, och förpackningslösningar. Dessa produkter 
har individer och hushåll som slutkonsumenter. Konsumentgruppen är stor och omfattar 
flera miljoner användare världen över. Andra konsumenter är företag inom industri, 
detaljhandel och media. Dessa användare köper transportförpackningar och tryckpapper för 
tidningar och tidskrifter. Förpackningslösningar används för transport av livsmedel, 
industriprodukter och sällanköpsvaror. Försäljning av tryckpapper sker framförallt till 
tidnings- och tidskriftsförlag i bl.a. Europa. Företaget har ca 50 900 anställda. 
Årsomsättning uppskattas vara runt 90 miljarder kronor.

8.2.1 Miljöredovisning

Redovisningen behandlar tripple bottom line. Den innehåller 60 sidor material som 
presenteras med ord illustrationer, grafer och diverse fotografier, och kompletteras med 
tabeller. Det finns en ordlista som förklarar ord och begrepp. Rapporten har 
marknadsföringskaraktär för företagets produkter eftersom den presenterar produkterna 
som en viktig del av det moderna samhället som samtidigt är miljövänliga.
Drivkrafter som ligger bakom införande av miljöredovisning i SCA berättar den 
miljöansvarige på SCA är en kombination av interna och externa drivkrafter. Han berättar
att företaget började med redovisningen på grund av de krav som kom utifrån företaget, 
från bl.a. miljöorganisationer, kunder och liknande, men även också på eget initiativ. 
Redovisningen är sammanställd efter egna kriterier inte efter GRI:s säger han. Anledningen 
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till varför redovisningen har hamnat på GRI:s lista kan vara att den omfattar tre delar 
ekonomi, miljö och sociala aspekter och har parametrar som liknar GRIs. Redovisningen 
används att i första hand att ge information till miljöorganisationer som övervakar företag, 
samt i marknadsföringssyfte för att marknadsföra produkter som produceras på SCA
berättar han vidare. Andra intressenter är kunder och företagets anställda. Företagets 
hållbarhets arbete har granskats av flera indexföretag och finns med på deras listor.
Miljödata samt de miljömässiga åtagandena är översiktligt granskade av revisorn. Årligen 
trycks 45000 exemplar varav 15000 på svenska. Grundkostnaden som inkluderar 
produktion och distribution av redovisningen är en million kr.

8.2.2 Miljöaspekter
Hållbarhetspolicy beskrivs i redovisningen. Miljömålen är väl definierade och beskrivna.
I rapporten redovisas vilka var och de uppsatta målen och hur dessa uppfylldes för det 
föregående året. Målen omfattar miljö- och sociala aspekter och avser hela koncernen. Nya 
mål och planerade åtgärder redovisas också. 
SCA strävar efter att använda virke från certifierade skogar i sin produktion. De har bl.a. 
utveckalt ett samarbete med Världsnaturfonden för att utveckla spårbarhetstandrad med 
vilken de kan spåra virkets ursprung. SCA är en av världens största leverantör av 
certifierade produkter. De nämner även att krav ställs på deras leverantörer. En stor del av 
SCA:s produktion är baserad på returpapper. I rapporten beskrivs det var och varför 
använder de returpapper som råvara. Dessutom tas det upp i vilka länder återvinningen är 
som bäst. Läsaren kan få en bild om returpapper som råvara samt hur den hanteras och 
vilken betydelse den har. Mängden återvunnet papper redovisas inte förutom för Tyskland.
Det redovisas även hur mycket returpapper det används i produktionen. Detta redovisas i 
tabell efter produktionssort och inte efter land. Detta gör svårt för läsaren att se i vilka 
länder används papper som råvara. En ny lagstiftning för kemikalier kommer att träda i 
kraft såsmåningom. Den kommer att sätta krav på bättre dokumentation och kontroll av 
kemikaliernas inverkan på miljön och människor samt kemikaliehantering. Det anges vilka 
förändringar denna förändring medför samt vilka åtgärder kommer SCA att vidta i en snar 
framtid. Den mängd kemikalier som används i produktionen redovisas inte i rapporten. Det 
anges bara mängd för de organiska och oorganiska ämnen som används i produktionen. 
Detta redovisas efter produktionssort.

SCA har ett energisparprogram som ska minska energianvändningen och miljöpåverkan. 
Det redogörs på vilka sätt det anskaffas energi för koncernen. Kvantiteten presenteras i 
tabell efter produktionssort, men däremot det berättas inte vilket ursprung har den inköpta 
energin. Vidare berättas det varför det är viktigt att utvärdera ett företag ur miljösynpunkt 
som ska tas i förvärv. I rapporten beskrivs det vilka metoder SCA har när en ny anläggning
ska förvärvas. En annan viktig aspekt är markförorening. Några fall där SCA var tvungen 
att sanera marken beskrivs i rapporten. SCA har rutiner för att kontrollera produkternas 
säkerhet så att dess användare inte kommer till skada. Vidare redogörs det om olika tillbud 
som hade inträffat under året på olika anläggningar världen över och vilka de vidtagna 
åtgärderna var. Med hjälp av livscykelanalyser bedömer SCA produkternas påverkan på 
miljön. 

SCA har utvecklat ett system för att analysera data på utsläpp, avfall, energi, råvaror och 
transporter. Detta system kallas för RMS resursledningssystem. RMS- data används för 
intern styrning och uppföljning, extern benchmarking samt som verktyg för att utvärdera 
förvärv och större investeringar. Dessa aspekter presenteras på tre sätt, totalt för hela 
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koncernen, totalt per affärsområde och totalt för varje anläggning. Om råmaterial berättas 
det vilka råvaror och material används i produktionen samt vad de har för egenskaper.
Dessa redovisas kvantitativt och det berättas vilka slags råvaror det används. Transporter 
redovisas  grafisk och procentuellt. Det anges också hur mycket bränsle och energi det går 
åt transporterna. Vidare det redogörs hur mycket utsläpp det kommer från transporterna. 
Detta redovisas för tre utsläppsämnen. Det finns däremot ingen redovisning om vilken slags 
transport det brukas i de olika länderna. När det gäller utsläpp så beskrivs det i rapporten 
med vilka metoder har det räknas ut utsläppsmängderna. De redovisade utsläppsmängder 
avser utsläppsämnena till luft och vatten och redovisas efter produktionssort och 
anläggning. Den totala utsläppen för en och samma produktionssort kan jämföras med året 
innan. Avfall är också en utsläpp som behandlas i rapporten. Det anges vilka slags avfall 
det förekommer samt hur det omhändertas. Mängderna av avfall redovisas per 
produktionssort och anläggning. Kvantiteten för återvunnet och deponerat avfall redovisas 
per anläggning, produktionssort och den totala summan per produktion kan jämföras mellan 
tre år.

8.2.3 Sociala aspekter

SCA har inkorporerat en uppförandekod i verksamheten för att bl.a. sätta upp regler och 
normer för sina anställda. Dessa regler grundar sig på värderingar som respekt och ansvar 
som SCA förväntar sig ha både mot sina anställda och kunder. Koden innehåller riktlinjer 
för bl.a. hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, affärspraxis, relationer till anställda, 
sekretess och rutiner för att rapportera brott mot uppförandekoden. I rapporten berättas det 
om hur kunskapen om uppförandekoden sprider sig i företaget, samt vilka är rutiner när 
uppförande koden bryts. I rapporten hänvisas det till SCA:s hemsida för ett vidare studium
av uppförandekoden.

Hälsa och säkerhet är en av de viktiga aspekterna för företaget. Det berättas vilka rutiner 
och åtgärder tillämpas i praktiken för att säkerställa en god arbetsmiljö när det gäller dessa 
aspekter. Ett exempel på detta är att företaget genomför regelbundna kontroller av
legionellabakterier som kan förekomma i fabriker. SCA strävar efter att certifiera flera 
anläggningar enligt hälso- och säkerhetsstandarden. Det beskrivs på vilket sätt SCA jobbar 
för att införliva säkerhetsfrågor med verksamheten. Säkerhetsresultat följs upp/mäts med 
olika nyckeltal. Olika incidenter som har inträffat under året presenteras med nyckeltal 
relateras inte efter regioner utan produktionsgrupper. Detta gör svårt att relatera incidenter 
till länder. Mångfaldsfrågor och jämställdhet behandlas också i rapporten. Dessa 
presenteras med olika nyckeltal. Det redovisas procent anställda kvinnor per världsdel. 
Andra uppgifter som presenteras i siffror är nationaliteter och kön för de 300 och 1000 
högsta befattningshavare, samt den procentuella åldersstrukturen för de sist nämnda. Det 
berättas lite kort om SCA:s aktiviteter kring dessa frågor. 

En annan aspekt relaterad till anställda som tas upp i rapporten är att SCA investerar i sin 
personal för att utveckla deras färdigheter. Detta åstadkoms genom olika program som 
mentorsprogram, workshops, temautvecklingsdagar, seminarier och liknande. Alla dessa 
aktiviteter nämns i rapporten. Det anges bl.a. antal fabriker och medarbetare som ingick i 
någon av dessa program. Andra åtgärder som är berör anställda är nedläggningar och 
omorganisation. Detta beskrivs också i rapporten beträffande några länder. I frågan om med 
utomstående partners redogörs det för de olika krav som SCA har på sina leverantörer och 
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affärspartners. Läsaren får en insyn i vilka uttalade krav SCA har på dessa aktörer. Det 
nämns bl.a. att SCA inte tolererar korruption, barnarbete och att de ställer krav på 
information om råvarans ursprung. Det framförs att företaget brukar göra en 
riskbedömning vid förvärv av anläggningar i länder med svagt stöd för mänskliga 
rättigheter. Det nämns flera länder i redovisningen som har granskats om de uppfyller 
kriterierna i uppförandekoden, fast inga konkreta exempel tas upp i redovisningen för att 
beskriva problematiken i dessa länder. Läsaren får bara en översiktlig beskrivning av 
omständigheterna. Till slut berättas det om olika insatser och stöd som företaget utför i 
samhället vid t.ex. naturkatastrofer och andra situationer. Ekonomiska belopp redovisas.

8.2.4 Ekonomiska aspekter

Det redovisas med bild vilka är SCA:s marknadsandelar i världen. Detta redovisas enskilt 
för varje produktsort, dvs personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar och 
skogsindustriprodukter. De största marknaderna redovisas även grafiskt och försäljningen 
anges i Msek. Nettoomsättning presenteras per verksamhetsområde, grafiskt och 
procentuellt. Andra ekonomiska aspekter som tas upp i denna redovisning är rörelseresultat, 
operativ kapital och operativt kassaflöde. Dessa redovisas i siffror och procentuellt för varje 
produktsort. Lön och sociala avgifter redovisas per världsdel i Msek.

9. Diskussion

9.1 EMAS-redovisningar
Båda EMAS-redovisningarna innehåller alla de element som minimikraven erfordrar enligt 
EMAS-förordningen. Redovisningarna är skrivna på ett lättförståeligt sätt och läsaren 
erhåller tillräckligt mycket information för att kunna förstå hur verksamheten på 
anläggningarna fortlöper. Detta skildras genom beskrivningar av bl.a. olika processer och 
åtgärder. Miljöarbete presenteras med siffror och ord. Med kvantitativa data redogörs 
företagens miljöprestanda, och med beskrivningar redovisas vilka åtgärder det vidtas för att 
kontrollera miljöprestanda. Genom att ta upp negativa händelser som tillbud och 
miljöincidenter gör att redovisningar uppfattas som realistiska, objektiva och trovärdiga. 

Läsaren kan följa förändringen av miljöprestanda eftersom uppgifter om utsläppen kan 
jämföras emellan några år, samt med det angivna riktvärdet. Däremot relateras inte dessa 
utsläpp så mycket till mottagare, vilket sänker rapportens relevans något. Dessutom anges 
ingen koppling mellan företagets miljöprestanda och den miljöpåverkan som uppkommer i  
naturen, dvs läsaren informeras inte om de miljökonsekvenser som kan uppstå från dessa 
utsläpp. Exempelvis kan en redogörelse om vilka effekter utsläpp orsakar i naturen av t.ex. 
försurande ämnen till luft hjälpa läsaren att förstå sambandet mellan orsak och verkan. På 
det sättet informeras läsaren fullständigt om företagets miljöprestanda. Eftersom EMAS-
redovisning har allmänheten som sina primära mottagare vilka är en heterogen grupp 
betyder det att en del läsare som tillhör denna grupp inte besitter tillräckligt mycket
kunskap för att kunna förstå sambandet mellan utsläppen och de direkta konsekvenserna på 
deras omgivning och hälsa. Däremot uppfyller informationen kraven för de flesta grupper 
förutom den finansiella sektor, eftersom den inte innehåller relevanta uppgifter för denna 
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grupp i form av den finansiella informationen som t.ex. belopp på miljökostnader och 
miljöinvesteringar som företaget har genomfört. Andra aspekter som utesluts i rapporten är 
vatten och returpapper som är som är viktiga aspekter i sammanhanget. Det berättas inte 
någonting om dessa aspekter som råvaror, som t.ex. vilken betydelse dessa har för 
produktionen samt hur de hanteras av företagen.

Den empiriska undersökningen av dessa två företag som redovisar enligt EMAS visar att 
de drivkrafter som står bakom initiativen för miljöredovisning var samma för att företagen 
tillhörde samma koncern. Anledningen till beslutet var att de ville stärka sin legitimitet i 
samhället. Under den tiden när miljöfrågor och miljökrav började lyftas upp ville företaget 
framstå som en föregångare på marknaden och visa att de var bland de första som börjat 
jobba aktivt med miljöfrågor. Då fungerade miljöredovisning som ett konkurrensverktyg. 
Eftersom kraven på miljöredovisningen mest kom från externa intressenter valde företagen 
att upprätthålla relation med dessa genom att erbjuda dem miljöinformation. En av de mest 
angelägna intressenterna är företagets kunder. Som leverantörer till andra företag behövde 
de även uppfylla kundernas miljökrav. En annan anledning till varför företagen började att 
redovisa är att dessa tillhör en bransch som har eller kan ha en påtaglig miljöpåverkan med 
både lokala och globala effekter. I sådana fall måste företagen stärka sin legitimitet i 
samhället genom att jobba med sin miljöimage och kommunicera ut sitt miljöarbete.
Som jag tolkar det från mina intervjuer med de miljöansvariga på respektive företag 
framställs redovisningen mest för att uppfylla krav enligt EMAS-förordningen vilket är 
framställningen av miljöredovisningen. I det fallet konstaterar jag att redovisningen 
fungerar som en passivt verktyg eftersom den inte används i andra syften såsom t.ex.
utbildning, och beslutsunderlag. Eftersom processen att ta fram redovisningen kräver 
resurser i form av personal och ekonomiska medel är frågan om redovisningen bara innebär 
en onödig kostnad för företagen. I fallet med EMAS-redovisningarna från Billerud fann jag 
till min förvåning att inte ens 50% av de framställda redovisningarna utnyttjas! Vidare kan 
det även tänkas att redovisningar är ett medel för företag som ansvarar för EMAS-
förordningen att marknadsföra sig själva.

9.2 GRI
Miljöredovisningar enligt GRI är omfattande rapporter som avser hela koncernen i vilka 
redogörs uppgifter om ekonomiska-, miljö- och sociala prestationer, dvs tripple-bottom-
line. Båda rapporterna erbjuder mångfacetterad information om alla tre aspekter. 
Informationen som skildrar miljöaspekter redovisas med siffror och text. Läsaren 
informeras om hur miljöarbete bedrivs på företagen genom att beskriva organisatoriska och 
praktiska arbetssätt, villkor och tillstånd. Miljöprestanda som presenteras i siffror är 
jämförbar med resultaten från några föregående år med däremot inte med något riktvärde.
De sociala aspekterna verkar ha en stor betydelse i sammanhanget. De skildras genom att 
beskriva olika åtgärder, processer och situationer som har förekommit. De kvantifieras även 
med olika nyckeltal som båda företagen har anpassat efter sina behov. Frågan om sociala 
relationer är särskilt viktig för SCA eftersom denna koncern bedriver delar av sin 
produktion i länder med svag lagstiftning för arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. 
I sin redovisning anser jag att SCA lyckats med att förmedla en bild om hur de hanterar sin 
verksamhetsutövning i sådana länder, fast faktauppgifterna mest är övergripande och inte 
konkreta. Ekonomiska uppgifter är hämtade från företagens årsredovisningar, fast Holmens 
redovisning erbjuder mer ekonomisk information än SCA:s redovisning.    
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Trots att miljöredovisningar i första hand framställs för att ge information till intressenter 
blir mitt bestående intryck att redovisningarna mest användas i marknadsföringssyfte 
eftersom urvalet av informationen ger en positiv bild av företagen och dess produkter. Detta 
gäller särskilt för SCA eftersom vissa av deras hygienprodukter är mer utsatta för 
granskning och debatt som t.ex. blöjor för barn och vuxna. Därför har SCA redogjort om 
produktens betydelse och miljövänlighet i redovisningen. Det kan utläsas att 
redovisningarna är avsedda för en stor krets av intressenter, där intressenterna som inte står 
i ett nära förhållande till företaget kan ha betydande inverkan på företagen. Dessa har också 
fått ett utrymme i redovisningen som miljöorganisationer och indexföretag vilka noga följer 
företagens miljöprestanda. Företagens stabilitet kan rubbas av miljöorganisationer för att 
dessa åtnjuter en stor legitimitet i samhället och kan lätt utsätta företagen för en negativ 
publicitet om dessa undanhåller information eller agerar oetiskt. Eftersom behoven på 
informationen har ökat framförallt från olika miljöorganisationer är företagen nästan 
tvungna att presentera informationen i form av en hållbarhetsredovisning, dvs redovisning 
som behandlar förutom miljö- även sociala aspekter. Detta gäller mest för de stora företag 
och särskilt företag som bedriver sin verksamhet i länder där lagstiftningen inte ger 
tillräckligt stöd för mänskliga rättigheter. Genom att skildra de olika miljö- och sociala 
förhållanden och åtgärder skapar företagen en legitim ställning i samhället genom att visa 
att företaget utför goda åtgärder som gynnar samhällets aktörer. Jag anser att detta även 
förstärks genom att företagen tar GRI:s riktlinjer till hjälp eftersom de har blivit 
internationellt erkända. Informationen i redovisningen talar om vilka aktörer företagen har
valt ut som mest betydelsefulla och anpassat urval av informationen efter aktörernas 
förväntningar. På samma sätt finner jag att all denna information kan avleda 
uppmärksamheten från vissa intressenter som kan utsätta företagen för negativa 
marknadseffekter. Det är uppenbart att företagen har en stor nytta av dessa redovisningar
eftersom de följer trenden och utökar och förändrar redovisningsformer dvs att fler aspekter 
tas i beaktande för att nöja läsare.

10. Slutsats

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken slags information miljöredovisningar
erbjuder. Som studieobjekt valde jag att studera miljöredovisningar som framställs enligt 
EMAS-förordningen och GRI:s riktlinjer, eftersom jag tycker att dessa två typer av 
miljöredovisningar är de starkaste exemplen på strukturerad miljöinformation. Eftersom 
papperstillverkarna tillhör de utvalda företagen i en bransch som förorsakar ganska mycket 
direkt och indirekt miljöpåverkan ansåg jag dem vara mest intressanta för en närmare 
granskning. Skillnaden mellan dessa två typer av redovisningar är att i första hand att 
redovisningar enligt GRI:s riktlinjer omfattar andra aspekter än EMAS redovisningen. I 
GRI redovisning har sociala aspekter lika stor betydelse som redovisningen av 
miljöaspekterna. 

Innehållet i EMAS redovisningar ger ganska bra information och kunskap till sina läsare. 
Den är väl försedd med kvantitativa data, kompletterande förklarningar och illustrationer. 
Denna information bör vara mer utförlig och anpassad till sina primära läsare; allmänheten. 
I första hand görs detta genom att den miljöpåverkan som uppkommer från företaget
förklaras. Informationen skiljer sig från GRI redovisningar genom att EMAS presenterar 
riktvärdena och att de verifieras av revisorer. Genom att informera om de angivna 
riktvärdena kan läsare få en uppfattning om hur företaget förhåller sig till regelverket. Att 
informationen kontrolleras av revisorer ökar informationens trovärdighet hos läsaren och 
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särskilt hos organisationer som övervakar företagens miljöprestanda. Detta är en fördel för 
EMAS redovisningar att få större legitimitet eftersom enligt förordningen ska 
redovisningen  kontrolleras av revisorn, däremot GRI riktlinjer ålägger inte utan bara 
rekommenderar revision.

Anledningen till varför företagen redovisar enligt EMAS respektive GRI kan delvis 
förklaras av företagets storlek mätt som omsättning. Som den empiriska analysen visar 
omsätter de företag som använder EMAS som regler betydligt mindre pengar och investerar 
därför mindre i miljöredovisningar. Däremot deras redovisningsform kan ändras eftersom 
företagen växer eller minskar. Exempelvis är det inte otroligt att Frövi som nyligen 
expanderade genom förvärv ändrar den nuvarande redovisningsformen till att följa GRI-
standarden.

Motiven till miljöredovisningar, oavsett modell, förefaller i storsätt vara samma, eftersom
kraven och behoven på informationen kommer från samma håll, interna och externa.
Skillnaden kan dock vara i vilket syfte redovisningarna används. Detta beror mest på vilka 
rutiner dessa företag har för att införliva redovisningen i verksamheten. Som jag betonar i 
min intervjuanalys har företagen inte varit särskilt engagerade i att utnyttja redovisningen i 
flera syften.

Till sist är det allra viktigaste för redovisningen dess läsare, eller läsarna och  deras förmåga 
att hantera den informationen som finns i dem. Har dessa läsare egentligen någon nytta av 
informationen, eller har redovisningarna bara framställs för att intressenter som 
miljörevisorer, miljöekonomer och upphovsmannen av redovisningarna har skapat en trend 
där redovisningen ses som en nödvändig faktor, fast det egentligen handlar om deras egen 
överlevnad? I själva praktiken är det inte sagt att de företag som framställer 
miljöredovisningarna har bättre miljöprestanda än de som inte redovisar. 

Det kanske mera handlar om att företagen som redan redovisar känner att de skulle förlora, 
ekonomiskt och i termer av goodwill om de inte redovisade. 

10.1 Förslag till fortsatt forskning

Det finns ganska många intressanta aspekter som skulle kunna undersökas kring fenomenet 
miljöredovisning. Jag anser att mest relevant vore att undersöka hur läsare av 
miljöredovisningar läser och tolkar informationen i dessa, samt vilken nytta har dessa läsare 
av redovisningarna.
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Bilaga 1

Olika begrepp relaterade till miljö

Nedanför redogörs och förklaras de olika begrepp som kommer att nämnas i uppsatsen.

Miljö avser omgivning eller naturmiljön där företaget verkar. I detta ingår luft, vatten, 
mark, växter, djur och människor. Omgivningen kan vidare betraktas från ett lokalt och 
globalt perspektiv. ( Brorson & Larsson 29) 

Miljöaspekt  uppstår genom direkt påverkan från företaget genom att företaget påverkar 
miljön med sin verksamhet, produkter och tjänster. (emas.se)

Miljöinvestering omfattar genomförda eller planerade investeringar som ska utföras för att 
minska företagets miljöpåverkan. Det ska anges i kvantitativa termer samt en beskrivning 
av åtgärder som investeringen är avsedd för. Denna information talar om de ekonomiska 
konsekvenserna och därmed är kanske mest avsedd för finansiella intressenter.
( Ljungdahl 56)

Miljökostnad avser årets kostnader som är relaterade till miljö. Dessa kan vara allt från 
miljöavgifter, miljöskatter, premier till miljöförsäkringar till årets kostnader för drift samt 
kapital på tidigare års miljöinvesteringar. (Ljungdahl s 56)

Miljöledningssystem är en mall för företag och organisationer att införliva miljöfrågor i sin 
verksamhet på ett strukturerat sätt. (Brorson & Larsson s 11)

Miljöprestanda åstadkoms genom att införliva miljöledningssystemet, miljömål och 
miljöpolicy och står för mätbara resultat.(Broson & Larsson s111)

Miljöpåverkan gäller för varje förändring positiv eller negativ som orsakas direkt eller 
indirekt genom företagets verksamhetsutövande. (Brorson & Larsson s 29)

Miljörevision innebär en periodisk granskning av företag som har infört 
miljöledningssystem. Miljörevisorkontrollerar att miljösystemet fungerar i praktiken. 
Observationer och resultat sammanställs i en rapport. (Brorson & Larsson s 73-78)
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Intervjufrågor

1. Efter vilka motiv började ni använda miljöredovisningen?

2. Vilka är drivkrafterna som ligger bakom framtagande av miljöredovisningen?

3. I vilket syfte används miljöredovisning?

4. Till vilka målgrupper är redovisningen avsedd?

5. Vad är kostnaden för att framställa en miljöredovisning?

     


